UNDERLAG FÖR AKTUALITETSPRÖVNING
AV VARBERGS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN
2017-11-22
KUNGSBACKA KOMMUN

E6
Horred

MARKS KOMMUN

Kungsäter

Löftaskog

Veddige

Bua

Väröbacka/
Limabacka
Derome

Kärradal

Torpa

Tångaberg

FALKENBERGS KOMMUN

Tofta

Rolfstorp/Skällinge
Gödestad

Ullared

Varberg

Träslövsläge

Tvååker

E6

Underlag för aktualitetsprövning av Varbergs kommuns översiktsplan har tagits fram på uppdrag av
Kommunfullmäktige. Aktualitetsprövning ska enligt 3 kap 27 § PBL (2010:900) genomföras minst en
gång under varje mandatperiod. Kommunfullmäktige tar då ställning till om planen behöver göras om,
helt eller delvis. Underlag för aktualitetsprövningen har tagits fram av Samhällsutvecklingskontoret i
samarbete med andra kommunala förvaltningar och bolag.
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Underlag för aktualitetsprövning

1. Sammanfattning
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, vilken ska spegla den rådande politiska majoritetens
uppfattning om kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling samt
hushållning med naturresurser. Detta är viktigt för att kunna utgöra vägledning vid beslut om
detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt Miljöbalken, men också för att kommunens ställningstaganden
ska kunna vägas in i statlig och regional planering av t.ex. infrastruktur. Kommunfullmäktige ska minst
en gång under varje mandatperiod ta ställning översiktsplanens aktualitet. Vid aktualitetsprövningen
är det översiktsplanen i sin helhet som ska bedömas, dvs. även fördjupningar och tillägg. Är hela eller
större delen av översiktsplanen föråldrad måste den revideras i sin helhet.
Det bästa är naturligtvis om översiktsplanen är helt aktuella i alla delar. Men omvärlden, och därmed
förutsättningarna för den översiktliga planeringen, förändras ständigt och att vart fjärde år ersätta
kommunens översiktsplaner med nya, är därför inte rimligt. Om planernas huvudstrategier och
huvuddelen av inriktningarna i övrigt stämmer överens med kommunens aktuella syn, är bedömningen
att planerna bör fortsätta att gälla även om de är inte är helt uppdaterade i alla avseenden. Varbergs
kommun tillämpar s.k. rullande översiktsplanering, vilket innebär att den kommuntäckande
översiktsplanen kontinuerligt uppdateras genom att fördjupade översiktsplaner tas fram för delar
av kommunen där det finns behov av mer detaljerad planering och förnyade ställningstaganden. För
vissa ämnesområden tas dessutom strategier eller andra typer av strategiska planer fram i syfte att
komplettera och konkretisera översiktsplanens intentioner.
Som underlag för aktualitetsprövningen har en uppföljning gjorts av vad som skett sedan
översiktsplanen antogs, i syfte att studera huruvida kommunens planläggning och utbyggnad har skett
i linje med antagna inriktningar och övriga ställningstaganden. Därefter har en samlad bedömning
gjorts av översiktsplanens aktualitet i förhållande till kraven på vad som ska framgå i översiktsplanen
enligt Plan- och bygglagen 3 kap 5 §.
Uppföljningen visar att den kommuntäckande översiktsplanen i stort följs. Bedömningen är att de
övergripande inriktningarna i huvudsak är aktuella och att översiktsplanen därför kan fortsätta gälla
som vägledningen för den fortsatta planeringen. Vissa textavsnitt är inte helt uppdaterade och vissa
mindre förutsättningar har förändrats, men bedömningen är att detta inte påverkar översiktsplanens
aktualitet. Inga större förändrade planeringsförutsättningar har skett som påverkar övergripande
ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen. Områden som tenderar att bli inaktuella är
främst de som innefattar tekniska lösningar samt miljö och klimat, eftersom utvecklingen här går
förhållandevis fort. För att hålla sig á jour inom dessa områden tas ytterligare planeringsunderlag fram
i form av kompletterande mål, strategier och planer. En annan viktig del är att hantera kommunens
starka befolkningstillväxt, vilken visat sig vara större än vad som tidigare prognostiserats. Detta
kan hanteras genom nya fördjupningar och strategier för utbyggnad. För utbyggnad av ytterligare
vindkraft finns dock behov av nya ställningstaganden och det kan även vara lämpligt att se över
kommunens LIS-områden.
Under 2017 antogs en ny fördjupade översiktsplan för hela Norra Kustområdet. Arbete pågår
dessutom med att ta fram nya fördjupningar för kommunens resterande serviceorter, dvs. Tvååker,
Veddige, Rolfstorp/Skällinge och Kungsäter. För övriga orter som omfattas av gamla fördjupningar
från 1990 pågår dessutom arbete med att ta fram ortsutvecklingsstrategier. Med andra ord pågår
kontinuerligt en aktualisering av översiktsplanens olika delar, där hänsyn tas till nya förutsättningar.
Underlag för aktualitetsprövning
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Nedan redovisas en sammanfattning av bedömningen av översiktsplanens aktualitet.
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•

Översiktsplan för Varbergs kommun (2010-06-15) bedöms vara aktuell.

•

FÖP för Norra kusten (2017-02-14) bedöms vara aktuell.

•

FÖP för Stadsområdet (2010-06-15) bedöms vara aktuell.

•

FÖP för Trönninge med omnejd (2010-06-15) bedöms vara inaktuell och bör inte längre
gälla. Planen ersätts av FÖP Stadsområdet.

•

FÖP för Veddige (2005-09-27) bedöms vara inaktuell och arbete pågår med en ny FÖP. Planen
föreslås gälla fram till dess att en ny plan antas.

•

FÖP för Tvååker och Södra kusten (2001-09-18) bedöms vara inaktuell och arbete pågår
med en ny FÖP. Planen föreslås gälla fram till dess att en ny plan antas. För området längs kusten
som inte ingår i den nya planen träder den kommuntäckande översiktsplanen in när den nya
FÖP:en antas.

•

FÖP 90 (1990-09-18) bedöms vara inaktuell och bör inte längre gälla. För samtliga orter träder
istället den kommuntäckande översiktsplanen in. Arbete med nya FÖP:ar för Kungsäter och
Rolfstorp/Skällinge pågår. För övriga orter ska ortsutvecklingsstrategier tas fram.

Underlag för aktualitetsprövning
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Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla
kommuner ha en aktuell översiktsplan.
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt
dokument som ska spegla den rådande politiska
majoritetens uppfattning om kommunens
långsiktiga mark- och vattenanvändning,
bebyggelseutveckling samt hushållning med
naturresurser. Detta är i sin tur viktigt för att
regional och statlig planering ska kunna väga
in kommunens ställningstaganden, t.ex. vid
planering av ny infrastruktur.
Planen måste också vara aktuell för att fungera
som vägledning vid såväl kommunens egna som
andra myndigheters beslut om bl.a. detaljplaner,
bygglov och tillstånd enligt miljöbalken.

Aktualitetsprövning utifrån PBL
Enligt 3 kap 27 § i PBL ska kommunfullmäktige
minst en gång under varje mandatperiod ta
ställning till om översiktsplanen är aktuell.
Aktualitetsförklaringen ska ge svar på frågan
om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
kraven i 3 kap 5 § PBL:
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•

Grunddragen i fråga om den avsedda
användningen av mark- och vattenområden,

•

Kommunens syn på hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras,

•

Hur kommunen avser att tillgodose de
redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,

•

Hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella
och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,

•

Hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder, och

•

Sådana områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken. Lag (2014:224)

Underlag för aktualitetsprövning

Bedömning av översiktsplanen i sin
helhet
Det är översiktsplanen i dess helhet som ska
bedömas, dvs. även fördjupningar och tillägg.
Är hela eller större delen av planen föråldrad
måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms
inaktuell bara i vissa områden eller på grund av
att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen
ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa
delar. Övriga delar kan då behållas.

Aktualiteten kan prövas vid
fördjupningar och tillägg
Vid en fördjupning ändras översiktsplanen
för det område som fördjupningen omfattar.
Tidigare ställningstaganden gällande detta
område upphävs. Vid tillägg, t.ex. för
vindkraft, tillkommer på motsvarande sätt nya
ställningstaganden.

Länsstyrelsen redovisar statliga och
mellankommunala intressen
Som
underlag
till
kommunernas
aktualitetsprövning ska länsstyrelsen minst en
gång under varje mandatperiod redogöra för
vilka statliga och mellankommunala intressen
som kan vara av betydelse för översiktsplanens
aktualitet. En sådan redogörelse kan också göras
på begäran av kommunen.
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 28 §:
”Länsstyrelsen ska minst en gång under
den mandattid som avses i 27 § redovisa
sina synpunkter i fråga om sådana statliga
och
mellankommunala
intressen
som
kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en
sammanfattande redogörelse till kommunen. Av
redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna
förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen
ska lämna en sådan redogörelse till kommunen
också när kommunen begär det.”
Länsstyrels ens sammanfattande redogörelse
redovisas i kap. 8.

Vad innebär beslutet vid en
aktualitetsprövning?
Ställningstagandet om aktualitet avser inte
översiktsplanens giltighet eller varaktighet och
är ingen revidering. Det avser endast frågan
om översiktsplanens aktualitet, dvs. i vilken
utsträckning intentionerna fortfarande är aktuella
med hänsyn till nya förutsättningar. Innehållet
ändras inte genom kommunfullmäktiges beslut.
Om fullmäktige skulle finna att översiktsplanen
inte är aktuell är det angeläget att inleda arbetet
med en ny.
Kommunen
kan,
i
samband
med
aktualitetsprövningen, besluta att en FÖP inte är
aktuell och inte bör fortsätta gälla. Vid ett sådant
beslut träder istället den kommuntäckande
översiktsplanen in över FÖP-området.

Efter beslut om aktualitet
När kommunen har beslutat om översiktsplanens
aktualitet, ska kommunen utan dröjsmål
skicka beslutet till Boverket, Länsstyrelsen
och de berörda kommuner, regionplaneorgan
och kommunala organ i övrigt som har
ansvar för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering
(Planoch
byggförordningen (2011:338) 2 kap 7 §).

samordnats av Samhällsutvecklingskontoret
och genomförts i dialog med övriga berörda
samhällsbyggnadsförvaltningar och bolag.
Aktualitetsprövningen omfattar hela kommunens
översiktsplan, inklusive fördjupningar. Samtliga
planer har följts upp och aktualiteten har
analyserats utifrån kraven i PBL. Undantag har
gjorts för FÖP Norra kusten eftersom den antogs
under 2017 och därför förutsätts vara aktuell.
En uppföljning, med fokus på bostadsbyggande,
hållbara transporter, vindkrafts- och LISområden har gjorts, som underlag för den
samlade bedömningen om ÖP:s aktualitet, se
kap. 5.
Utifrån uppföljningen och övrigt sammanställt
underlag görs slutligen en samlad bedömning
huruvida översiktsplanen speglar kommunens
aktuella politiska vilja och ger tillräcklig
vägledning i förhållande till de krav som ställs på
en översiktsplan.
Den samlade bedömningen ligger till grund för
politiskt beslut om översiktsplanens aktualitet.

Process
Bestämmelserna för en aktualitetsprövning ger
kommunen ett stort utrymme att arbeta på det sätt
man finner lämpligt. Det kan vara bra att vid en
aktualitetsprövning ta tillfället i akt att följa upp
vad som hänt sedan översiktsplanen antogs samt
föra en allmän diskussion om översiktsplanen
och hur den används, tillämpas samt vilket
underlag som skulle behöva tillkomma framöver
osv.
Kommunfullmäktige
beslutade
201610-18 Kf § 138 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra aktualitetsprövning
av Varbergs kommuns översiktsplan 2010.
Arbetet med att sammanställa underlag
till grund för aktualitetsprövningen har

Underlag för aktualitetsprövning
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Varberg kommuns
översiktsplan
Varberg kommuns översiktsplan består av en
kommuntäckande översiktsplan samt ett antal
fördjupningar:
•

Kungsäter

Karl-Gustav

Översiktsplan för Varbergs kommun (KF
2010-06-15)

•

Fördjupning för Stadsområdet (KF 2010-0615)

•

Fördjupning för Trönninge med omnejd (KF
2010-06-15)

•

Fördjupning för Norra Kusten (KF 2017-0214)

•

Fördjupning för Tvååker och södra kusten
(KF 2001-09-18)

•

Fördjupning för Veddige (KF 2005-09-27)

•

Fördjupade översiktsplaner 90 (KF 1990-0918)

Det finns inga tematiska tillägg till ÖP.
Utredningsområden för vindkraft samt LISområden har arbetats in i den kommuntäckande
översiktsplanen.

Åsby (Derome)

Rolfstorp
Gödestad
Hunnestad
Himle

Sibbarp

Gällande översiktsplan och fördjupninga
ÖP
2010
ÖP
2010(2010-06-16)
Hela kommunen (2010-06
Gällande översiktsplan och
fördjupningar
ÖP 2010 Hela kommunen (2010-06
FÖP Norra Kusten (2001-09-18)
FÖP Stadsområdet (2010-06-15)
FÖP Södra kusten (2001-09-18)
FÖP Trönninge (2010-06-15)
FÖP Veddige (2005-09-27)
F ÖP 90 (1990-09-18)

Gödestad
Himle
Hunnestad
Karl-Gustav
Kungsäter
Rolfstorp
Sibbarp
Skällinge
Åsby (Derome)

Underlag för aktualitetsprövning

FÖP
(2017-02-14)
FÖPNorra
NorraKusten
Kusten
(2001-09-18)
FÖP
(2010-06-15)
FÖPStadsområdet
Stadsområdet
(2010-06-15)
FÖP
och
Tvååker (2001-09-18)
FÖPSödra
SödraKusten
kusten
(2001-09-18)
FÖP
(2010-06-15)
FÖPTrönninge
Trönninge
(2010-06-15)

Gäller från och med 2010-06-15

FÖPVeddige
Veddige(2005-09-27)
(2005-09-27)
FÖP
F ÖP
(1990-09-18)
FÖP
9090
(1990-09-18)

FÖP 90
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Skällinge

Valinge

Övriga strategiska dokument
Utöver
kommunens
översiktsplan
och
fördjupningar har ett antal övriga strategiska
dokument tagits fram. Strategier för olika
ämnesområden kompletterar och konkretiserar
översiktsplanens intentioner och har varit ett
sätt för kommunen att arbeta med s.k. rullande
översiktsplanering. Visionen, FÖP:arna och
strategierna ligger sedan till grund för kommande
arbete med nästa översiktsplan.

Antagna strategiska dokument
Vision 2025 (KF 2011-11-15)

Kommunfullmäktige beslutade 2011 om en ny
kommungemensam vision. Varberg ska fram till
2025 utvecklas mot att bli Västkustens kreativa
mittpunkt.

Hållbarhetsmålen (KF 2016-12-20)

Som
nedbrytning
av
hållbarhetsinriktningarna har sedan hållbarhetsmål för 20172025 tagits fram. Hållbarhetsmålen antogs
av Kommunfullmäktige 2016 och ska likt
hållbarhetsinriktningarna vara vägledande i
allt från målformuleringar till genomförande.
Hållbarhetsmålen behandlar samtliga tre
hållbarhetsaspekter;
ekologisk,
ekonomisk
och social hållbarhet, till skillnad från tidigare
antagna lokala miljömål, vilka enbart behandlade
den ekologiska hållbarheten.
Hållbarhetsinriktningarna
med
tillhörande
hållbarhetsmål ersätter Varbergs lokala miljömål
från 2008.

Visionen ska sätta sin prägel på allt arbete
i kommunen och kommer vara styrande
för kommunens utveckling som helhet och
vägledande i allt från målformuleringar till
handlingsplaner.
Vision Varberg 2025 ersätter Vision 2015 från
2005.
Bebyggelsestrategi (KF 2013-06-18)

Kommunfullmäktige
antog
2013
en
Bebyggelsestrategi som tillsammans med
Utbyggnadsplanen
för
bostäder
utgör
kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Översiktsplanen visar var ny bebyggelse
är lämplig, Bebyggelsestrategin hur, och
utbyggnadsplanen visar när.

Hållbarhetsinriktningarna (KF 2014-04-22)

Bebyggelsestrategin
ersätter
kommunens
tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning.

Sedan ÖP antogs har kommunen arbetat aktivt
med att ta fram strategiska styrdokument inom
hållbarhetsområdet. Kommunfullmäktige antog
2014 hållbarhetsinriktningar för Varbergs
kommun (Varberg visar vägen – inriktningar för
hållbarhetsarbetet 2015-2025). Inriktningarna
ligger direkt under visionen och ska betraktas
som ledstjärnor för att styra kommunens
hållbarhetsarbete i rätt riktning.

Underlag för aktualitetsprövning

13

Utbyggnadsplan för bostäder (KS 2015-11-24)

Som underlag för prioriteringar av bostadsprojekt
fram till 2030, i syfte att möta den ökade
efterfrågan på bostäder, tar kommunen
kontinuerligt fram en Utbyggnadsplan för
bostäder. Utbyggnadsplanen uppdateras årligen
för att hållas aktuell med pågående utveckling.

tidigare ställningstaganden om att koncentrera
handel till stadsområdet och ej tillåta externa
detaljhandelsetableringar.
Handelsstrategin ersätter kommunens tidigare
Policy för etablering av detaljhandel (1992).

Utbyggnadsplanen
för
bostäder
utgör,
tillsammans
med
Bebyggelsestrategin,
kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Grönstrategi (KF 2013-09-17)

Trafikstrategi (KF 2015-10-20)

Kommunfullmäktige antog 2016 en Trafikstrategi
som ett komplement till ÖP. Trafikstrategin
pekar ut kommunens inriktning vid arbete med
trafik- och stadsplanering. Strategin bidrar
till att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart
trafiksystem. Den ska utgöra underlag och vara
till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa
och planera Varbergs kommande trafiksystem.
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Kommunfullmäktige antog 2013 en Grönstrategi
med strategier för hur kommunen ska kunna
ta vara på den potential och alla de möjligheter
som landskapet, bebyggelsen och natur- och
kulturmiljöerna erbjuder. Strategin berör också
hur kommunen i sin dagliga verksamhet kan
uppnå uppsatta mål samt hur Varberg kan bli en
föregångare inom hållbar stadsplanering.
Framförallt svarar grönstrategin på hur Varbergs
utemiljö ska bidra till att uppnå visionen om att
bli västkustens kreativa mittpunkt.

Handelsstrategi (KF 2015-06-23)

Förtätningsstrategi (KF 2017-XX-XX)

Kommunfullmäktige
antog
2015
en
Handelsstrategi bestående av både policy och
strategier för handelns utveckling i Varbergs
kommun. Handelsstrategin bygger vidare på

Med hjälp av förtätningsstrategin tydliggörs
översiktsplanens intentioner avseende förtätning
samtidigt som ett helhetsgrepp tas för frågan.
Förtätningsstrategin omfattar Varbergs tätort

Underlag för aktualitetsprövning

och redovisar en kartläggning av stadens
förutsättningar för förtätning samt anger en
strategisk inriktning för hur Varberg ska förtätas
så att en långsiktigt hållbar stadsutveckling
uppnås. Förtätningsstrategin utgör därmed
underlag vid prioriteringar och genomförande av
den fortsatta planeringen av staden.

Kommande strategiska dokument
Som en del i en rullande översiktsplanering
har kommunen bl.a. sett behov av följande
strategiska dokument:
•

Vattenplan

•

Parkeringsstrategi

•

Klimat- och energiplan

•

Bostadsförsörjningsprogram

Fritidshusutredningen (KF 2013-09-19)

Kommunfullmäktige
antog
2013
en
Fritidshusutredningen. Utredningen var ett
följduppdrag från ÖP i syfte att undersöka i vilka
detaljplanelagda fritidshusområden en höjning
av byggrätten kan anses vara lämplig. Genom
utökade byggrätter kan ett ökat helårsboende
främjas, s.k. permanentning av fritidshus.
I utredningen föreslås ett antal fritidshusområden
få ökade byggrätter, medan andra områden
föreslås ha bibehållna byggrätter.

Underlag för aktualitetsprövning
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4. Nya förutsättningar och
utmaningar
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Ny lagstiftning
Ny Plan- och bygglag (PBL)
Sedan översiktsplanen antogs 2010 har det
skett ett antal ändringar i lagstiftning som
påverkar den fysiska planeringen. Nedan görs en
kortfattad beskrivning de lagändringar som har
haft betydelse för den översiktliga planeringen.
I maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft
2011. Den huvudsakliga avsikten med den nya
lagen var att förenkla plan- och bygglovsprocessen
samt att skärpa kontrollen av byggandet. De
största förändringarna gällde därför bygglov samt
förenkling av detaljplaneprocessen. Följande
förändringar genomfördes för den översiktliga
planeringen i 3 kap PBL:
En mer strategisk ÖP

De nya bestämmelserna syftar till att stärka
översiktsplanen genom att göra den mer
strategisk. Översiktsplanen sätts in ett nationellt
och regionalt sammanhang där kopplingar till
övergripande nationella och regionala mål,
planer och program tydliggörs. Kommunen
ska dessutom samråda med kommunala organ
som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering i syfte att skapa
en dialog mellan den kommunala och regionala
nivån.
Förenklat förfarande vid ändring av ÖP

När översiktsplanen ändras för en viss del av
kommunen (t.ex. genom fördjupning eller
tematiskt tillägg) behöver förslaget inte ställas
ut, utan det räcker att handlingarna under minst
sex veckor finns tillgängliga för granskning.
Handlingarna behöver enbart skickas till
Länsstyrelsen.
Tydligare möjligheter att hålla ÖP aktuell

De nya bestämmelserna tydliggör vad
aktualitetsprövningen ska innebära. Dessutom
ska Länsstyrelsen på eget initiativ minst en gång
varje mandatperiod lämna en sammanfattande
redogörelse
över
vilka
statliga
och
mellankommunala intressen som har betydelse
för översiktsplanens aktualitet. Liksom tidigare
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ska Länsstyrelsen lämna en sådan redogörelse
också när kommunen begär det.
Kommentar

Ändringarna i samband med den nya Plan- och
bygglagen bedöms inte påverka aktualiteten
av den kommuntäckande översiktsplanen.
Översiktsplanen från 2010 har redan ett
strategiskt fokus med kopplingar till nationella
och
regionala
planeringsförutsättningar.
Ändringar
avseende
förfarande
och
aktualitetsprövning får betydelse först i det
framtida arbetet.

Nya regler för bostadsförsörjning
Den 1 januari 2014 ändrades lagen (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Ändringarna i den nya lagen innebar att innehållet
i och processen för att ta fram kommunala
riktlinjer har preciserats. Kommunerna ska
redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta
nationella och regionala mål, planer och program
som har betydelse för bostadsförsörjningen.
Vidare har bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet förts in i PBL som ett allmänt
intresse, enligt 2 kap 3§, som kommunerna
ska främja vid bland annat planläggning.
Kommunernas riktlinjer ska i dessa sammanhang
fungera som ett vägledande underlag.
Eftersom
det
av
översiktsplanen
ska
framgå hur kommunen avser att tillgodose
det långsiktiga behovet av bostäder bör
översiktsplanen
redovisa
kopplingen
mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning/
bostadsförsörjningsprogrammet och planerade
nybyggnads- eller omvandlingsområden för
bostäder. Aspekter som berör människors
levnadsvillkor ska vägas in i arbetet med bostadsförsörjningen, det vill säga folkhälsa, mänskliga
rättigheter med mera.
Den 1 mars 2016 infördes Bosättningslagen. Lagen
innebär ett gemensamt ansvar för mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Enligt lagen är en kommun skyldig att efter
anvisning ta emot nyanlända som har beviljats
uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att

nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning
i en kommun och påbörja sin etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet. Genom att
kommunerna i förväg får besked om kommuntal
för det kommande året har de möjlighet att
planera för mottagandet.
Kommentar

Kommunens
tidigare
Riktlinjer
för
bostadsförsörjning (2005) har legat till grund
för gällande ÖP. Dessa har senare ersattes
av
kommunens
Bebyggelsestrategi
och
Utbyggnadsplan för bostäder. Kommunen har
för avsikt att inom kort påbörja arbete med
ett mer renodlat Bostadsförsörjningsprogram,
i
enlighet
med
gällande
lagstiftning.
Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att
utgöra underlag inför arbete med kommande
ÖP och övriga planläggning.

Utökat strandskydd
Från den 1 januari 2015 gäller utökat strandskydd
endast inom områden som har beslutats med
stöd av den nya lagstiftningen, 7 kap. 14 §
miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att utvidga
det generella strandskyddsområdet till högst 300
meter från strandlinjen om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften.
I Hallands län gäller 300 meter utökat
strandskydd längs kusten samt utmed sjöarna
Fegen, Tolken och Lygnern. Några sjöar i länet
har utökat strandskydd till 200 meter.
Kommentar

I december 2014 beslutade Länsstyrelsen om
ändringar i det utvidgade strandskyddet inom
Varbergs kommun. Vissa mindre revideringar
har föreslagits, läs mer i avsnittet "Natur- och
kulturmiljöer" på sid 46. Ändringarna bedöms i
sig inte påverka ÖP:s aktualitet.

MKN för vatten
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2016
om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram
för alla Sveriges vattenförekomster enligt 5 kap
miljöbalken och förordningen om förvaltning av
vattenmiljökvaliteten.

De
nya
åtgärdsprogrammen
innehåller
bl.a. riktade åtgärder till kommuner som
handlar om fysisk planering. Här anges att
kommunerna behöver utveckla sin översikts- och
detaljplanering och prövning enligt PBL så att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vidare
anges att kommunerna behöver utveckla vattenoch avloppsvattenplaner särskilt i områden med
vattenförekomster som inte följer, eller riskerar
att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Kommentar

I
kommunens
nyligen
antagna
Dagvattenanvisningar finns riktlinjer för
dagvattenhantering i den fysiska planeringen
som en del i arbetet med att uppnå gällande
miljökvalitetsnormer.
Kommunen
arbetar
dessutom med att ta fram en VA-plan.
Tillsammans ger dessa vägledning för
kommunens fysiska planering kopplat till
miljökvalitetsnormer och kommer att utgöra ett
bra underlag inför kommande ÖP.

Ny kollektivtrafiklag
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag
i kraft. Lagen innebär att regionala
kollektivtrafikmyndigheter ersätter de tidigare
trafikhuvudmännen och övertar därmed det
övergripande ansvaret för kollektivtrafiken. För
Varberg innebär det att Region Halland utgör
den regionala kollektivtrafikmyndigheten, vilken
beslutar om regionala trafikförsörjningsproram
och allmän trafikplikt.
Ett viktigt syfte med lagen är att skapa bättre
samordning mellan kollektivtrafiken och annan
samhällsplanering samt att skapa ett större
politiskt inflytande över de strategiska beslut
som fattas om kollektivtrafiken. Lagändringen
innebär att det är fritt för kommersiella aktörer
att utföra kollektivtrafik, vilket bedöms kunna
bidra till ett större utbud av kollektivtrafik för
invånarna.
Genom den nya lagstiftningen ställs krav på ett
bra samarbete mellan kommunen och Region
Halland så att utvecklingen av kollektivtrafiken
går
hand
i
hand
med
kommunens
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samhällsplanering. För varje län ska finnas
ett Trafikförsörjningsprogram, vilket sätter
ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken.
Utifrån detta program, arbetas det sedan årligen
fram en kollektivtrafikplan. Framtagandet av
kollektivtrafikplanen sker i nära dialog med
länets kommuner.
Kommentar

Den nya kollektivtrafiklagen bedöms inte
påverka ÖP:s aktualitet. Däremot bidrar den
nya lagstiftningen till att stärka genomförandet
av ÖP på så vis att det tas ett större helhetsgrepp
för kollektivtrafiken samt möjliggörs för en mer
strategisk planering, där kollektivtrafiken och
bebyggelseplaneringen går mer hand i hand.

Väglag och lag om byggande av järnväg
Den 1 januari 2013 ändrades väglagen och lagen
om byggande av järnväg. Syftet med ändringen
var att effektivisera och förkorta processen till
färdig väg eller järnväg samt att förtydliga olika
aktörers ansvar. Lagändringarna innebär ett ökat
krav på behovs- och åtgärdsvalsanalyser, s.k.
ÅVS:er, för infrastrukturprojekt.
Kommentar

Lagändringen bedöms inte påverka ÖP:s
aktualitet.

Nya riktlinjer för buller
I maj 2017 beslutade regeringen om en höjning
av riktvärdena för buller från spår- och vägtrafik
vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp
till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för
det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35
kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare
55 dBA. Förordningsändringarna trädde i kraft
den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden
som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015.
Syftet med ändringarna är att underlätta för
bostadsbyggnation i trafikintensiva lägen.
Kommentar

Lagändringen bedöms inte påverka den
kommuntäckande översiktsplanens aktualitet.
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Frågan blir mer aktuell inom ramen för stadens
förtätning och fortsatta utbyggnad.

Avfall
Sedan i maj 2011 är avfallshantering ett allmänt
intresse i PBL och frågan behöver uppmärksammas på ett tidigt stadium i den fysiska
planeringen. Lokalisering och utformning av
bebyggelse och byggnadsverk ska därför ske
med särskild hänsyn tagen till möjligheterna att
anordna avfallshantering.
Enligt 15 kap. MB ska även varje kommun ha
en avfallsplan. Denna ska innehålla uppgifter
om avfallet inom kommunen och de åtgärder
som kommunen vidtar för att minska avfallets
mängd och farlighet. Enligt avfallsförordningen
(2011:927) ska avfallsplanen ses över minst vart
fjärde år och vid behov uppdateras.
Kommentar

Arbete pågår med att ta fram en avfallsplan
enligt gällande lagstiftning. En antagen
avfallsplan kommer att utgöra ett bra underlag
inför kommande ÖP.

Nya nationella och regionala
mål, planer och program
Agenda 2030

viktigaste styrdokumentet för regionen och här
återfinns Region Hallands vision ”Halland –
bästa livsplatsen 2020”.

I september 2015 antogs FN:s nya hållbarhetsmål
som beskriver vad det globala arbetet med
hållbar utveckling ska sikta på till 2030. Världens
ledare har förbundit sig till 17 globala mål till
år 2030, där det främst är mål 11 - hållbara
städer och samhällen som berör den översiktliga
planeringen.

Med utgångspunkt från RUS:en togs det 2014
fram en Tillväxtstrategi för Halland, med
målet att Halland ska vara en mer attraktiv,
inkluderande och konkurrenskraftig region år
2020 än 2014. Tillväxtstrategin följs upp en gång
per år och 2015 kompletterades strategin med ett
utökat perspektiv på social hållbarhet samt god
och jämlik hälsa.

Kommentar

Kommentar

Agenda 2030 har varit en av utgångspunkterna
för arbetet med kommunens Hållbarhetsmål
2017-2025, antagna 2016. Hållbarhetsmålen
är ett kommunalt strategiskt dokument
som kompletterar översiktsplanen inom
hållbarhetsområdet. Hållbarhetsmålen går
längre och ställer högre krav på kommunens
hållbarhetsarbete än översiktsplanen och kan
därför till viss del påverka översiktsplanens
aktualitet.

Klimat- och energimål
Riksdagen har i juni 2017 röstat igenom ett
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen
och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös,
långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen
träder i kraft 1 januari 2018. Klimatlagen
innehåller bestämmelser om regeringens
klimatpolitiska arbete. Som ett nytt långsiktigt
klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären. Riksdagen har även antagit nya
etappmål till år 2030 och 2040.
Kommentar

Detta kan på sikt få påverkan på ÖP:s aktualitet,
men bör i första hand behandlas i det kommande
arbetet med en ny Klimat- och energiplan.

Regional utvecklingsstrategi och
Tillväxtstrategi för Halland
Region Halland driver och samordnar det
regionala utvecklingsarbetet i Halland. Den
Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) är det

Visionen om Halland - bästa livsplatsen
fanns redan vid framtagandet av ÖP 2010.
Tillkommande Tillväxtstrategi är en fördjupning
och konkretisering av strategin, men eftersom
den övergripande inriktningen är densamma
bedöms det inte påverka ÖP:s aktualitet.

Regionalt Trafikförsörjningsprogram och
Regional kollektivtrafikplan
Vart fjärde år aktualiseras det regionala
Trafikförsörjningsprogrammet för Halland. Det
nu gällande programmet antogs under 2016,
med fastställda mål och trafikeringsprinciper
som grund för Hallandstrafikens utveckling av
kollektivtrafiken.
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet är det
övergripande målet för kollektivtrafiken i
Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet
och en hållbar samhällsutveckling. För att
nå ett ökat resande med kollektivtrafiken
koncentreras kollektivtrafikutbudet till utpekade
kollektivtrafikstråk, där förutsättningar för
ett ökat resande är goda. För Varberg pekas
samma regionala stråk ut i Trafikförsörjningsprogrammet som i kommunens översiktsplan.
För stadsbusstrafiken pekas de två genomgående
huvudlinjerna ut.
Hallandstrafiken tar årligen fram en Regional
Kollektivtrafikplan på uppdrag av den
Region Halland. Planen beskriver förslag på
trafikförändringar för det kommande året, med
utblick mot ytterligare två år framåt i tiden. I
planen föreslås under 2018 utökade turer på
Underlag för aktualitetsprövning
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Västkustbanan, och på sikt en fortsatt utveckling
av regionbussarna mellan Varberg-Ullared.
Kommentar

Målen för kollektivtrafiken samt föreslagna
trafikförändringar är i linje med kommunens
utvecklingsinriktning. De nya målen bedöms inte
påverka ÖP:s aktualitet utan kan snarare, precis
som den nya kollektivtrafiklagstiftningen, bidra
till att stärka det fortsatta genomförandet av ÖP
genom en bättre helhetssyn för kollektivtrafiken
och samplanering av kollektivtrafik och
kommunens bebyggelseplanering.

Sverige helt uppkopplat - en
bredbandsstrategi
Regeringen beslutade 2016 om en nationell
bredbandsstrategi med visionen ett helt
uppkopplat Sverige, eftersom det skapar
förutsättningar för att bo och verka i hela landet,
driva tillväxt och innovativ produktion.
Målet på kort sikt är att är 2020 bör 95 % av alla
hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.
Målet på medellång sikt är att år 2023 bör hela
Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet.
Målet på längre sikt är att år 2025 bör hela
Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regional bredbandsstrategi för Halland
2015-2020
Region Halland har tillsammans med kommuner
och andra aktörer tagit fram en regional
bredbandsstrategi med utgångspunkt, dels i
då gällande nationella mål och dels i regionens
tillväxtstrategi.
Regionalt delmål för 2012-2015 är att 2015 ska
minst 40 % av hushållen och företagen ha tillgång
till bredband på 100 Mbit/s.
Regionalt delmål för 2014 är att minst 35 %
av hushållen och företagen ska ha tillgång till
bredband på 100 Mbit/s.
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Kommentar

Gällande ÖP hanterar inte bredbandsfrågan
överhuvudtaget. Arbete pågår med att ta fram
en Bredbandsstrategi för Varbergs kommun.
Eftersom utvecklingen går så snabbt inom
detta område riskeras föreslagna mål och
strategier att bli inaktuella innan de hinner
antas. Dock är det viktigt att bebyggelse- och
näringslivsutveckling sker i samklang med
kommunens bredbandsutveckling, vilket kan
hanteras i den kommunala bredbandsstrategin.
Tillgång till bredband är en viktig del i arbetet
med en levande landsbygd.
En antagen bredbandsstrategi kommer att
utgöra ett bra underlag inför kommande ÖP.

Kulturmiljömål
Från 2014 gäller fyra nationella mål för
kulturmiljöarbetet. Regering och riksdag har
uttalat att målen ska vara vägledande för
kulturmiljöarbetet på regional och kommunal
nivå. Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:
•

Ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

•

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.

•

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser.

•

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Kommentar

Kulturmiljömålen
kommer
att
utgångspunkter inför kommande ÖP.

utgöra

Nya utmaningar
Varberg växer!
Varberg har under en längre tid haft en positiv
befolkningstillväxt med en ökning på ca 1-1,5 % per
år. Den största befolkningsökningen sker främst
i stadsområdet och i de kustnära tätorterna.
Vid framtagandet av den kommuntäckande
översiktsplanen hade kommunen ca 57 400
invånare (2009). För att kunna tillgodose
kommunens bostadsbehov fram till 2030 skulle
planen därför möjliggöra för nybyggnation av ca
300-350 nya bostäder per år.
I början av 2017 hade Varbergs kommun ca 62
000 invånare, och nuvarande befolkningsprognos
visar på en fortsatt stark befolkningsökning med
i genomsnitt ca 700 invånare per år. Det innebär
att kommunen kan nå ca 80 000 invånare 2030.
Volymen för nyproduktion har under de senaste
åren inte motsvarat det faktiska behovet av
bostäder i kommunen, vilket har lett till ett
uppdämt behov av bostäder. Kommunen kommer
därför behöva planera för att det kan byggas i
genomsnitt ca 500 bostäder på år fram till 2030
för att inte riskera ett ännu större uppdämt
behov av bostäder samt för att ligga i paritet med
prognostiserad befolkningsutveckling.
Varberg har med tiden fått en större roll i den
regionala omvärlden, inte minst i tillväxtstråket
längs västkusten. En utvecklad infrastruktur med
bl.a. förbättrade förutsättningar för pendling
innebär bl.a. att det mentala avståndet minskas
och att Varberg därmed blir en del av en större
arbetsmarknadsregion och upptagningsområde.
Kommentar

Att
kommunen
har
en
starkare
befolkningstillväxt nu i förhållande till vad som
togs höjd för i ÖP kan komma att påverka dess
aktualitet. ÖP behöver ta höjd för en större och
snabbare utbyggnadstakt än vad som anges
i gällande plan, vilket inte bara påverkar
föreslagna ytor för ny bebyggelse samt årliga
mål för bostadsbyggande, utan även principer
för täthet, skala och bebyggelsekaraktär. Hur

stor del av de i ÖP utpekade områdena för nya
bebyggelse som byggts ut och planlagts följs upp
i kap 5.
En högre utbyggnadstakt medför dessutom ett
ökat behov av infrastruktur och service, såsom
skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, gcvägar och VA m.m.
Varberg
som
en
del
i
en
större
arbetsmarknadsregion längs tillväxtstråket
utmed
västkusten
kan
påverka
allt
från
bostadsbehov,
tillväxttakt,
näringslivsetableringar, resmönster m.m. I FÖP
Norra Kusten skapas förutsättningar för en ny
station i Väröbacka och allt vad det innebär.

Klimat och miljö
Mycket har hänt inom hållbarhetsområdet sedan
ÖP antogs, och hållbarhetsfrågor överlag har fått
alltmer utrymme inom samhällsutvecklingen.
Det finns en ökad kunskap, medvetenhet inom
hållbarhetsområdet som helhet, samtidigt som
ny teknik för exempelvis energiförsörjning,
byggande och transporter utvecklas ständigt.
Hållbarhets- och miljöarbetet i gällande ÖP
behandlar främst den ekologiska aspekten,
medan hållbarhet numera ur ett betydligt
bredare begrepp, där en hållbar utveckling
innefattar samtliga aspekterna ekologisk, social
och ekonomisk hållbarhet.
Klimatförändringarna och dess konsekvenser blir
allt mer påtagliga. Arbete med klimatanpassning
blir därför en allt viktigare fråga inom
samhällsplaneringen, där långsiktiga strategier
krävs för att uppnå minskad klimatpåverkan.
Eftersom en översiktsplan anger kommunens
långsiktiga mark- och vattenanvändning
utgör den ett viktigt verktyg i arbetet med just
klimatanpassning.
Kommentar

Klimatanpassning behandlas inte tillräckligt
i gällande ÖP och det saknas även ett aktuellt
planeringsunderlag med kunskap om skyfall,
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översvämningsrisker, stigande havsnivåer,
värmeböljor osv, med kopplingar till riskoch sårbarhetsanalyser och andra typer
av
konsekvensbedömningar.
Ett
utökat
kunskapsunderlag skulle utgöra ett nödvändigt
planeringsunderlag för den översiktliga
planeringen.

Teknikutveckling
Teknikutvecklingen inom flertalet områden går
rasande fort och det är minst sagt en utmaning hur
detta ska beaktas i den översiktliga planeringen.
Vissa tekniska utvecklingar kan på sikt innebära
stora konsekvenser för den fysiska planeringen,
som t.ex. en utveckling av självkörande bilar.
Forskning visar att självkörande bilar kan bli
verklighet inom bara några år och skulle vidare
innebära att antalet bilar på stadens gator kraftigt
skulle kunna begränsas. Utvecklingen bedöms få
stor betydelse för markanvändningen då mindre
yta krävs för såväl vägar som parkering. Dessutom
skulle trafiksäkerheten förbättras samt målen för
ett hållbart resande kunna uppnås.
Även frågor inom klimat- och energiområdet går
fort. Förutsättningar för vindkraftverk ser t.ex.
annorlunda ut nu än för ett antal år sedan, vilket
kan påverka ställningstaganden och riktlinjer för
etableringar av detta energislag. Nya energislag
kan dessutom utvecklas och få ökat utrymme i
den fysiska planering, som exempelvis solenergi.
Kommentar

Översiktsplanen behöver utformas på ett sådant
sätt att den tar tillräcklig höjd för en utveckling
och inte förhindrar eller försvårar för nya
och hållbara lösningar. Genom kontinuerlig
omvärldsbevakning samt att vid behov
uppdatera planeringsunderlag, strategiska
ställningstaganden och planer kan kommunen
följa, reagera och anpassa sig till pågående
utveckling.
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5. Uppföljning av
översiktsplanen
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KUNGSBACKA KOMMUN

Som en del i arbetet med aktualitetsprövningen
har en uppföljning gjorts. I uppföljningen
studeras om kommunen har planlagts och
byggts ut enligt angivna planeringsinriktningar
och bebyggelsestrategier, hur planeringen har
bidragit ett hållbart resande, i vilken utsträckning
översiktsplanen genomförts, samt hur väl planen
har fungerat som vägledning och underlag i det
dagliga arbetet.

E6
Horred

MARKS KOMMUN

Kungsäter

Löftaskog

Veddige

Bua

Väröbacka/
Limabacka
Derome

Kärradal

Torpa

Tångaberg

FALKENBERGS KOMMUN

Tofta

Rolfstorp/Skällinge
Gödestad

Kommunens övergripande
utvecklingsinriktning

Ullared

Varberg

Träslövsläge

I uppföljningen görs i huvudsak en analys
huruvida kommunen har utvecklats enligt
angiven utvecklingsinriktning eller inte. Som
övergripande utvecklingsinriktning anges att
kommunen ska planera för en utveckling i en
hållbar struktur med en stark stad, livskraftiga
serviceorter och en levande landsbygd.
Kommunens största utbyggnad ska främst ske
i staden, i serviceorterna och i samhällen längs
regionala kollektivtrafikstråk.
När översiktsplanen togs fram gjordes
bedömningen att för att kunna tillgodose det
framtida bostadsbehovet behöver i genomsnitt
300-350 nya bostäder per år byggas fram till
2030. I styrdokument som tillkommit efter
översiktsplanen, såsom Bebyggelsestrategin
(2013) och Utbyggnadsplanen (2015) bedöms
behovet istället vara ca 350-400 fram till 2020,
samt närmare 500 per år 2020-2030.

Uppföljning av
utbyggnadsområden
På kommande uppslag redovisas status för
samtliga utpekade utbyggnadsområden i
kommunens
fördjupade
översiktsplaner.
Undantag har gjorts för FÖP Norra kusten
eftersom den så nyligen har antagits, samt för
FÖP Trönninge eftersom dessa områden även
återfinns i FÖP Stadsområdet.
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Tvååker

E6

FÖP Stadsområdet
Planläggning har genomförts eller pågår i
flertalet av de utpekade utvecklingsområdena
för bostäder. I planens större föreslagna
utbyggnadsområden, såsom Östra Träslöv och
Jonstaka, har planläggning ej påbörjats. Detta är
dock helt i linje med kommunens Utbyggnadsplan
för bostäder. Utöver utvecklingsområdena har
planläggning och byggnation genomförts genom
förtätning, vilket dock inte följs upp på kartan.
Planläggningen inom föreslaget område för
centrumbebyggelse
(Västerport)
omfattar
ett större område än vad som pekats ut i
FÖP:en. Planläggningen hanteras i form av ett
planprogram.
För utpekade utbyggnadsområden i Trönninge
tas ett nytt helhetsgrepp i form av ett planprogram
för Södra Trönninge. Planprogrammet kommer
att frångå föreslagen markanvändning enligt
FÖP Stadsområdet och FÖP Trönninge.
Planläggning pågår för ett flertal av de utpekade
verksamhetsområdena, men inga av områdena
har hittills byggts ut.

Karta 1

Karta 1
Mark- och vattenanvändning
Skala 1:45 000 (A3)
Översiktsplan Varbergs kommun
Fördjupning för stadsområdet
2010-06-15
Lindberg

Trönningenäs

FÖP Trönninge

Getterön

Centrum

Pågående markanvändning
Centrum
Lokalt centrum
Vård och skola
Blandad bebyggelse
Fritidshusbebyggelse
Hamn
Verksamhetsområden
Jordbruksmark
Natur
Natur- och rekreationsområde
Särskilt värdefullt natur- och rekreationsområde
Rekreationsanläggning
Befintligt gång- och cykelstråk
Färjeled
Järnväg
Motorväg
Befintliga vindkraftområden

Träslövsläge

Järnvägsstation

Förändrad markanvändning
Föreslagen centrumbebyggelse
Föreslagen blandad bebyggelse

Gamla Köpstad

Föreslaget verksamhetsområde
Ny järnvägssträckning
Tunnelöppning
Föreslaget gång- och cykelstråk
Föreslagen väg
Vägreservat
Resecentrum

Symbolernas betydelse beskrivs
i kapitlet Geografiska inriktningar

Blandad bebyggelse

0

2,5

5 Kilometer

Verksamhetsområden

Planlagt och helt utbyggt

Planlagt och helt utbyggt

Planlagt och/eller delvis utbyggt

Planlagt och/eller delvis utbyggt

Planläggning pågår/färdig men ej utbyggt

Planläggning pågår/färdig men ej utbyggt

Ej planlagt eller utbyggt

Ej planlagt eller utbyggt
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FÖP Södra kusten och Tvååker
I
planen
finns
två
större
utpekade
utbyggnadsområden; Smeakalles äng och Stenen.
Dessa har på senare tid planlagts och till viss
del byggts ut. Planläggning pågår för ytterligare
etapper i området Stenen.
Inga utpekade verksamhetsområden
planlagts eller byggts ut.
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har

(A2)

FÖP Veddige
Två utvecklingsområden för bostäder har
planlagts och till viss del byggts ut. Ett flertal
större områden kvarstår. Planläggning pågår för
det större utbyggnadsområdet Vabränna.
Stora föreslagna verksamhetsområden finns kvar
att planlägga och bygga ut.
Nästan samtliga utpekade nya vägsträckningar
har planlagts och byggts ut genom ombyggnaden
av väg 41.

Markanvändningskarta

´

skala 1:20 000
ANTAGEN 2005-09-27

Vabränna

Järlöv
ââ

ââ

ââ

ââ

Ramstorp

Veinge/Telnebacka

Teckenförklaring
befintliga bostäder
befintliga verksamheter
befintlig offentlig verksamhet
befintligt centrum

Väg 41

en
väg
e
g
lin
Syl

befintligt friluftsliv
ny sträckning för väg 41
föreslagna vägar

â â föreslagna broar
förslagna verksamheter
utredningsområde för verksamheter
förslagna bostäder
utredningsområde för bostäder
föreslagen offentlig verksamhet
föreslaget utvecklat centrumområde
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FÖP 90

Gödestad

FÖP 90 omfattas av fördjupningar för följande
orter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gödestad
Himle
Åsby (Derome)
Hunnestad
Sibbarp
Valinge
Kungsäter
Karl-Gustav
Rolfstorp
Skällinge

Uppföljningen visar att det inom flertalet
orter finns områden kvar att bebygga, såväl för
bostäder som för verksamheter. Cirka hälften av
de ej planlagda områdena omfattas av kommunal
mark. I flera fall där detaljplaner har tagits fram
finns fastigheter kvar att bebygga. Flera av dessa
finns till försäljning i kommunens tomtkö.

Himle

Färre än hälften av de områdena för verksamheter
har planlagts, men endast till liten del byggts
ut. Cirka hälften av de ej planlagda områdena
omfattas av kommunal mark.
Inga föreslagna vägreservat har planlagts eller
byggts ut.

Slutsatser
Uppföljningen visar att planläggning och
utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter
främst har skett inom stadsområdet. I övriga
orter har planläggning och utbyggnad skett i
relativt liten utsträckning, och i flera fall där
planläggning ändå skett har utbyggnad uteblivit.
Någon djupare analys av varför vissa områden
inte har planlagts/byggts ut har inte gjorts.
Kommunen har genom de fördjupade
översiktsplanerna skapat förutsättningar för
utveckling på landsbygden, men med tanke på att
flertalet områden kvarstår kan det finnas skäl att
ompröva föreslagna utbyggnadsområden utifrån
uppdaterade planeringsförutsättningar. Det kan
även studeras om andra åtgärder kan vidtas för
att stimulera en utveckling i de mindre orterna.
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Derome (Åsby)

Hunnestad

Valinge

Sibbarp

Blandad bebyggelse
Planlagt och helt utbyggt
Planlagt och/eller delvis utbyggt
Planläggning pågår/färdig men ej utbyggt
Ej planlagt eller utbyggt
Verksamhetsområden
Planlagt och helt utbyggt
Planlagt och/eller delvis utbyggt
Planläggning pågår/färdig men ej utbyggt
Ej planlagt eller utbyggt
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Kungsäter

Skällinge

Rolfstorp

Karl-Gustav

Blandad bebyggelse
Planlagt och helt utbyggt
Planlagt och/eller delvis utbyggt
Planläggning pågår/färdig men ej utbyggt
Ej planlagt eller utbyggt
Verksamhetsområden
Planlagt och helt utbyggt
Planlagt och/eller delvis utbyggt
Planläggning pågår/färdig men ej utbyggt
Ej planlagt eller utbyggt
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Uppföljning av
bostadsbyggnation
En uppföljning har gjorts av all nytillkommande
bostadsbebyggelse för åren 2010-2016. Statistik
har inhämtats från SCB.

Hur mycket har byggts?
Bostadsbyggandet har varierat över åren och
mellan 2010-2016 har det i snitt byggts ca 260
bostäder per år. Detta är betydligt färre än det
i översiktsplanen uppsatta målet på 300-350
bostäder per år. Endast under 2016 översteg
antalet nya bostäder 350 st.

Antalet nytillkomna bostäder i kommunens
serviceorter har varit förhållandevis låg, och
det har sammantaget byggts mer i kommunens
mindre orter längs kollektivtrafikstråken. I
Kungsäter har ingen ny bebyggelse tillkommit
sedan 2010, men under 2016 påbörjades
utbyggnad av 10 hyreslägenheter i varierade
storlekar, genom dubbel markanvisning.
Nybyggnad serviceorter 2010-2016
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Var har det byggts?
Statistiken visar att ny bebyggelse har tillkommit
inom i stort sett hela kommunen. Den övervägande
delen nybyggnation har skett i Varbergs tätort (ca
66 %), medan övrig utbyggnad har varit relativt
jämnt fördelad mellan kommunens serviceorter
(ca 9 %), övriga orter längs kollektivtrafikstråk
(ca 13 %) samt på landsbygden (ca 12 %).

Vad har byggts?
Fördelningen mellan nybyggda småhus och
lägenheter i flerbostadshus har varit relativt
jämn, dvs. det har byggts nästan lika många
enheter av respektive bostadstyp sett över hela
kommunen.

Fördelning bostadstyper

Nybyggnation 2010-2016

12%

47%

13%
9%

Varberg

Serviceorter

66%

Övriga orter längs koll-stråk

Landsbygd

Flerbostadshus

53%

Småhus
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Fördelningen av bostadstyper varierar dock stort
sett till ort och läge i kommunen. En övervägande
del nybyggda flerbostadshus har tillkommit i
Varbergs tätort, medan nytillkommen bebyggelse
i övriga delar främst har bestått av småhus.
Nybyggnation 2010-2016
1000
900
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700
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500
400
300
200
100
0

Varberg

Serviceorter
Flerbostadshus

Övriga orter längs
koll-stråk

Landsbygd

Småhus

Fördelningen mellan upplåtelseformer har varit
relativt jämn, sett till det totala bostadstillskottet
i hela kommunen.

Fördelning av upplåtelseformer totalt för
nybyggnation 2010-2016

41%

Slutsats
Sammanfattningsvis kan det konstateras
att kommunens årliga bostadsmål inte
uppnås. Däremot har ambitionen om ett
varierat bostadstillskott i form av fördelning
av bostadstyper och upplåtelseformer i
stort uppfyllts, sett till bostadstillskottet för
kommunen som helhet.
Den övergripande utvecklingsinriktningen om
att kommunens största utbyggnad främst ska
ske i staden, i serviceorterna och i samhällen
längs regionala kollektivtrafikstråk har följts
till stor del, med undantag för utvecklingen i
serviceorterna.

Omvandling av fritidshus
Årligen sker ett visst bostadstillskott genom
permanentning av fritidshus. Statistik finns att
tillgå för åren 1997-2014. Antalet permanentade
fritidshus har varit relativt konstant under
perioden, med undantag från ett par toppar
(2003 och 2007). I genomsnitt har ca 75
fritidshus permanentats per år.

26%

Permanentade fritidshus 1997-2014
120
100
80

33%

60
40
20

Hyresrätter

Bostadsrätter

Äganderätter

Däremot ser förhållandena annorlunda ut för
respektive bostadstyp, dvs. småhus upplåts
nästan enbart som äganderätter, medan
flerbostadshus med en liten övervägande del
upplåts som bostadsrätter.
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Uppföljning av hållbart resande
En övergripande inriktning i ÖP är att
samhällsplaneringen ska inriktas på att minska
transportbehoven och att andelen hållbara resor
ska öka. För att följa upp detta har statistik
tagits fram för resandet med kollektivtrafik samt
bilinnehav per invånare. Tyvärr finns inget bra
underlag för hur resandet har utvecklats för
samtliga transportslag, men vissa slutsatser kan
ändå dras nedan utifrån tillgänglig statistik.

Diagrammet nedan visar resandeutvecklingen
för flera orter i Halland. För Varbergs del har
resandet med Öresundstågen ökat stadigt mellan
2010 och 2016.
Öresundståg och Pågatåg, på- och av/vardag
6000
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Halmstad
Varberg
3000

Falkenberg
Kungsbacka
Åsa

2000

Laholm

1000

Uppföljning av kollektivtrafikresor

0
2010

Resandeutvecklingen för kollektivtrafiken har
under åren 2010-2016 har varit mycket positiv.
Sedan det nya stadslinjenätet infördes i december
2015 har resandet med stadsbussarna ökat med
drygt 36 %. Det nya stadslinjenätet innebar en
förändring till färre och rakare linjesträckningar
samt utökad turtäthet och bättre anpassning till
tågtrafiken på Västkustbanan.
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Uppföljning av bilinnehav
Statistik för bilinnehav visar att antalet bilar per
1000 invånare har ökat mellan 2010 och 2016,
såväl inom Varbergs kommun som inom riket
som helhet. Varberg ligger dessutom betydligt
högre i antal bilar per invånare, i förhållande till
riksgenomsnittet.

Stadsbuss Varberg 2010-2016
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När det gäller regionbusstrafiken så har resandet
ökat för huvudlinjerna, medan det till viss del
har minskat för övriga linjer. Det sammantagna
resandet med regionbussar har dock ökat.

2010
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400

300 000

439

418

Slutsats
Resorna med kollektivtrafiken har ökat,
framför allt med stadsbussarna. Samtidigt
har bilinnehavet per invånare ökat, vilket kan
innebära att resorna med bil också har ökat.
Avsaknad av uppföljning av cykelresor över en
längre tid gör att det är svårt att få en övergripande
bild över utvecklingen av hållbara resor.
Men genom en bebyggelseutveckling som inriktas
på förtätning samt med satsningar på utbyggnad
av cykelstråk enligt kommunens Cykelplan
skapas bättre förutsättningar för ett ökat gångoch cykelresande.
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LIS-områden
Områden där kommunen är positiv för en
landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns
utpekade i Skällinge, Karl-Gustav och Kungsäter.
Till grund för utpekandet av områdena
ligger
Region
Hallands
rapport
från
strandskyddsutredningen
2009;
Attraktivt
boende i Halland - utan intrång på stränderna.
Syftet med utredningen var att identifiera
områden på landsbygden där lättnader från
strandskyddet skulle kunna motiveras för att
främja en levande landsbygd. För trots att
kommunen har en hög utbyggnadstakt så fördelas
inte bostadsbyggandet, befolkningsökningen
och den ekonomiska tillväxten jämt över
kommunen. Utvecklingen på landsbygden har
i vissa fall inte varit tillräckligt stark för att
kommersiell och kommunal service har kunnat
stärkas eller behållas fullt ut. Kommunen ville
därför medverka till att göra tomter i attraktiva
lägen möjliga för byggnation. Utredningen
var dessutom helt i linje med den då pågående
lagändringen avseende landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, s.k. LIS-områden.

begreppet landsbygdsutveckling även omfattar
åtgärder för ökad sysselsättning i form av
bl.a. turistanläggningar eller etablering av
vattenanknutna verksamheter etc.
Ingen ny bebyggelse har tillkommit inom
kommunens utpekade LIS-områden. I ett av
områdena i Skällinge har det visats intresse för
utbyggnad av ett enstaka bostadshus. Förfrågan
avslogs dock p.g.a. att den inte bedömdes
vara förenligt, varken med översiktsplanens
intentioner
eller
LIS-lagstiftningens
övergripande syfte. Marken inom LIS-områdena
är i huvudsak privatägd.
Kungsäter

Utpekade områden har i första hand i syfte
att främja ett ökat bostadsbyggande på
landsbygden, medan LIS-lagstiftningen och

Karl-Gustav

Skällinge

Allmänna badplatser
vägar
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Befintlig tätortsutbyggnad
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Vindkraft
I
översiktsplanen
finns
utpekade
utredningsområden för vindkraft där en eventuell
vindkraftsetablering prioriteras vid avvägning
mot andra intressen. Ingen bebyggelse får
tillkomma som försvårar en vindkraftsutbyggnad.
En vindkraftsutredning togs fram som grund för
de utpekade områdena. Sedan översiktsplanen
antogs har följande hänt:
•

Område a - Området har utretts men någon
ansökan har inte inkommit.

•

Område b - Ansökan fick avslag p.g.a.
höga naturvärden, rovfåglar och rödlistade
fågelarter.

•

Område c - En utredning har påbörjats men
avstannats p.g.a. höga naturvärden.

•

Område d - I området finns svårigheter
p.g.a. närliggande naturreservat samt
motstånd från de närboende. Någon ansökan
har inte inkommit.

•

Område e - I området finns höga
naturvärden. Området har inte utretts och
någon ansökan har inte inkommit. Området
omfattades inte av vindkraftsutredningen.

•

Område f - Området har byggts ut med 5
vindkraftsverk, färdigställda 2010.

•

Område g - Området har byggts ut med
vindkraft innan ÖP antogs. Inget ytterligare
har hänt sedan 2010.

•

Område h - Området har byggts ut med 7
vindkraftverk innan ÖP antogs. Dessa har
monterats ner och sålts. Ansökan finns om
att ersätta dessa med 2 nya och mer moderna
vindkraftverk.

•

Område i - Området har byggts ut med 6
vindkraftverk, färdigställda 2013.

•

Område j - Tillstånd finns, men verk har ej
uppförts.

Credits not available.
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Område k - Detaljplan har ändrats för
att möjliggöra för vindkraft. Inga verk har
byggts ut.
1:200 000

Kommunen har i översiktsplanen även tagit
ställning mot vindkraftsetableringar till havs,
med hänsyn till att yrkesfiskets intressen samt
natur- och friluftsintressena vägt tyngre.

Slutsats
Uppföljningen visar att i stort sett samtliga
vindkraftsområden har utretts eller prövats för
vindkraftsutbyggnad, men att endast ett fåtal har
byggts ut. Tillståndsansökningar har av olika skäl
ej lämnats in eller fått avslag. Utebliven vindkraft
beror i de flesta av fallen på motstående höga
naturvärden.
I endast två av de sedan tidigare outbyggda
områdena har ny vindkraft tillkommit sedan
2010 (område f och i).
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Följduppdrag

Användning av ÖP

I den kommuntäckande översiktsplanen
och FÖP Stadsområdet anges ett antal
följduppdrag. Efter att översiktsplanerna har
antagits har följduppdragen fördelats på olika
nämnder. Nedan görs en sammanställning av
följduppdragen och dess status. En mer utförlig
sammanställning redovisad i bilaga 1.

Efter dialog med kommunens olika förvaltningar
och bolag som arbetar med frågor kopplade till
den fysiska planeringen ges en förhållandevis
samstämmig bild om hur ÖP används. För
de flesta upplevs ÖP som väldigt generell och
övergripande, varför det för vägledning i specifika
frågor och ärenden behövs kompletterande
underlag, som t.ex. FÖP:ar eller andra typer av
planeringsunderlag. Överlag ses dock ÖP som
ett viktigt dokument för helheten, men oftast
finns alltså behov av ett planeringsunderlag
med lite mer detaljerad nivå för hantering av
de dagliga arbetsuppgifterna. Här kan FÖP:ar
vara ett bra instrument, under förutsättning
att de är aktuella och ligger på en tillräckligt
detaljerad nivå. Det finns idag ett stort antal
fördjupade översiktsplaner för kommunens
orter på landsbygden (FÖP 90) som upplevs vara
föråldrade och som därmed anses vara svåra att
tillämpa.

Följduppdrag från ÖP 2010:
Följduppdrag
Status
Fritidshusutredning
Genomfört
Handelspolicy och Handelsstrategi
Genomfört
Områdesbestämmelser för Grimetons Status
Följduppdrag
Sida
världsarv
Ej
genomfört
28
Fritidshusutredning
18
Genomfört
Vattenplan
31
Pågår
Handelspolicy och Handelsstrategi
20
Genomfört
Områdesbestämmelser för Grimetons
världsarv
Ej genomfört
28
Följduppdrag
från FÖP Stadsområdet
(utöver
Följduppdrag
Sida
Status
Vattenplan
31
Pågår
som
m.m.) i ÖP 2010):
22 angivits
Genomfört
Grönstrategi
26
Genomfört
Följduppdrag
Sida
Status
m.m.)
22
Genomfört
Grönstrategi
26
Genomfört
Sida
18
20

de

Hänvisningar till
planeringsunderlag
I den kommuntäckande översiktsplanen och FÖP
Stadsområdet görs ett stort antal hänvisningar
till olika typer av planeringsunderlag, dels i
den löpande texten och dels i sidmarginalerna.
Sedan planerna antogs 2010 har flertalet
hänvisningar blivit inaktuella genom att bl.a. nya
planeringsunderlag tagits fram och ersatt äldre
versioner, samt att lagändringar gjorts och nya
riktlinjer tillkommit.
En sammanställning av samtliga hänvisningar
samt deras aktualitet finns redovisad i bilaga 2.
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Bygglovsavdelningen är de som i störst
utsträckning använder sig av ÖP, då de dagligen
tar stöd i angivna riktlinjer m.m. För hantering
av bygglovsärenden bedöms ÖP utgöra ett bra
underlag, med tydliga och tillämpbara riktlinjer.
Det framhävs från flera håll att det är svårt att få
en överblick över alla strategiska dokument som
finns kopplade till ÖP. Eftersom efterföljande
strategier utgör ett komplement till ÖP och är
en del av kommunens sätt att arbeta med s.k.
rullande översiktsplanering är det viktigt att de
är väl kommunicerade och kända hos berörda
samhällsbyggnadsförvaltningar och bolag. I
annat fall riskerar viktiga strategiska inriktningar
att gå förlorade i den fortsatta planeringen.

6. Hur aktuell är den
kommuntäckande
översiktsplanen?

Underlag för aktualitetsprövning
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I det här kapitlet görs en genomgång av samtliga
avsnitt i den kommuntäckande översiktsplanen.
Här redogörs för om inriktningar, underlag och
förutsättningar fortfarande är aktuella, samt om
något nytt har tillkommit som kan få betydelse
för översiktsplanens aktualitet.
Översiktsplanens inriktningar finns redovisade
som kursiva textavsnitt inledningsvis i respektive
avsnitt.

Utgångspunkter

Den prognostiserade befolkningsutvecklingen
som låg till grund för översiktsplanens
ställningstaganden 2010 har visat sig vara
betydligt lägre än det verkliga utfallet, läs mer
i kap 4. Förändrade förutsättningar avseende
befolkningstillväxten kan få betydelse för
översiktsplanens aktualitet.
Regional tillväxtstrategi

Under 2014 antogs en ny tillväxtstrategi,
med utgångspunkt från regionens regionala
utvecklingsstrategi (RUS), se kap. 4.

Är underlag och förutsättningar aktuella?

Regional kollektivtrafikstrategi

I det här avsnittet beskrivs de utgångspunkter
och mål som har legat till grund för förslag och
ställningstaganden i den kommuntäckande
översiktsplanen.

Sedan ÖP antogs har ett nytt regionalt
Trafikförsörjningsprogram tagits fram med nya
mål för kollektivtrafiken, se kap. 4.

Långsiktig hållbar utveckling

Vattendirektivet syftar till att skydda och förbättra
EU:s alla vatten. Arbetet med vattenförvaltning
drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika
arbetsmoment återkommer. Varberg tillhör
Västerhavets vattendistrikt.

Avsnittet om långsiktigt hållbar utveckling
är föråldrat. Sedan översiktsplanen antogs
2010 har kommunen arbetat aktivt med
att ta fram strategiska styrdokument inom
hållbarhetsområdet, läs mer i kap. 3 och 4.
Antagna hållbarhetsinriktningar med tillhörande
hållbarhetsmål har ersatt Varbergs lokala
miljömål från 2008.
Strategier och visioner

Utvecklingsstrategin för Varbergs kommun med
fokus på landsbygden bedöms vara inaktuell.
Kommunstyrelsen har därför gett i uppdrag att
påbörja arbete med en ny Landsbygdsstrategi.
Kommunen arbetar med att ta fram nya
fördjupade översiktsplaner för kommunens
serviceorter samt ortsutvecklingsstrategier för
de mindre orterna på landsbygden. Dessa ska
tillsammans utgöra underlag för den kommande
Landsbygdsstrategin.
I november 2011 beslutade kommunfullmäktige
om en ny kommungemensam vision som
underlag för all kommunens samlade utveckling.
Den nya visionen har ersatt Vision 2015 från
2005.
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EU:s ramdirektiv för vatten

Sedan ÖP antagits har en ny cykel påbörjats med
målår 2021.
Varberg deltar fortfarande i Viskans och
Himleåns men inte i Lyngens vattenråd. Varberg
deltar även i ett nystartat vattenråd för norra
kustområdet.
Nya regionala och mellankommunala frågor

De mellankommunala och regionala frågorna
får allt större betydelse för samhällsplaneringen.
Regional utveckling, infrastrukturplanering och
det faktum att människor dagligen rör sig över
allt längre avstånd för att uträtta sina vardagliga
sysslor ställer nya krav på utformningen av
de övergripande kommunala och regionala
strukturerna.
Utöver de regionala och mellankommunala frågor
som behandlas i ÖP 2010 har Länsstyrelsen
lyft fram ytterligare frågor som kan vara bra att
studera ur ett regionalt perspektiv, antingen med

flera eller enskilt angränsande kommuner.
•

Arbetsmarknad,
handel

tillväxt,

•

Handlingsplaner för grön infrastruktur

•

Bostadsmarknadsförsörjning

•

Besöksnäring - Turismen

•

Materialförsörjning
muddringsmassor

och

näringsliv

tippning

och

Övergripande
utvecklingsinriktning
Är inriktningarna aktuella?

av

Under 2017 genomfördes ett arbete med en
havsplan för hela kuststräckan, innefattandes
samtliga kommuner utmed kusten.
Slutsats

Avsnittet som helhet är i stora drag föråldrat.
I stort sett samtliga beskrivna utgångspunkter
har förändrats och utgörs numera av andra
mål, inriktningar, planer eller program.

Fler människor i kommunen ska kunna bo med
närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik
och kultur. Cykel och kollektivtrafik ska bli
attraktiva val för vardagens resor.
Kommunen ska planera för en utveckling i en
hållbar struktur med en stark stad, livskraftiga
serviceorter och en levande landsbygd bedöms
vara aktuell. Kommunens största utbyggnad
ska främst ske i staden, i serviceorterna och i
samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk.
Utvecklingsinriktningen genomsyrar samtliga
efterföljande strategiska dokument, som bl.a.
FÖP Norra kusten, Bebyggelsestrategin och
Trafikstrategin. Dessutom pågår arbete med en
förtätningsstrategi för hur en hållbar förtätning
genom effektivt markutnyttjande samt ett främjat
hållbart resande kan genomföras.
Inget bedöms har hänt sedan 2010 som på ett
betydande sätt påverkar de angivna regionala
kollektivtrafikstråken samt de sex utpekade
serviceorterna.
Uppföljningen i kap. 5 visar dessutom att den
planerade bebyggelseutvecklingen i stora drag
följer angiven utvecklingsinriktning.
Utvecklingsinriktningen
stöds
i
kommunfullmäktiges mål- och inriktning för
2016-2019.
Den övergripande
bedöms vara aktuell.

utvecklingsinriktningen
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Boende

Näringsliv

Är inriktningarna aktuella?

Är inriktningarna aktuella?

I Varbergs kommun ska det finnas ett varierat
utbud av boendemiljöer i staden, serviceorterna
och på landsbygden. Målen om att effektivt
utnyttja resurser och minska det framtida
transportbehovet ska genomsyra lokaliseringen
av nya bostäder.

Det ska vara attraktivt att etablera företag i
Varbergs kommun, vilket är beroende av att
planlagd mark, lokaler, utbildad arbetskraft
och infrastruktur tillhandahålls. Kommunen
ska erbjuda planlagd mark för verksamheter av
olika slag i stadsområdet och i alla serviceorter.

Inriktningen i stort genomsyrar efterföljande
strategiska dokument, som bl.a. FÖP Norra
kusten, Bebyggelsestrategin samt arbetet med
Förtätningsstrategin. Inriktningen om en
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer
återkommer dessutom som ett prioriterat mål
i kommunfullmäktiges mål- och inriktning för
2016-2019.

Utöver detta förtydligas att externa etableringar
av detaljhandel ej tillåts samt att exploateringar
på jordbruksmark i så stor utsträckning som
möjligt ska undvikas.

Uppföljningen i kap. 5 visar dessutom att
den planerade bebyggelseutvecklingen i stora
drag följer angiven utvecklingsinriktning, dvs.
bebyggelse har tillkommit främst i staden och
orter längs kollektivtrafikstråk samt i olika
upplåtelseformer, med visst överskott för
äganderätter.
Inriktningarna för Boende bedöms vara aktuella.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
Som underlag för bostadsförsörjningen hänvisas
till Riktlinjer för bostadsförsörjningen (KF
2005-09-20). Detta underlag är inaktuellt.
För närvarande utgör ÖP, tillsammans med
Bebyggelsestrategin och Utbyggnadsplanen,
kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Ny lagstiftning gällande kommunens ansvar
för bostadsförsörjningen ställer högre krav
på ett samlat dokument för kommunens
bostadsförsörjning med kopplingar till den
översiktliga planeringen.
Följduppdraget att ta fram en Fritidshusutredning,
i syfte att kartlägga möjligheten och lämpligheten
av en ökad andel helårsboende i valda områden,
har genomförts. Utredningen kompletterar ÖP
och utgör ett nytt planeringsunderlag.
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I kommunfullmäktiges mål- och inriktning för
2016-2019 utgör "ett gott företagsklimat där fler
uppmuntras till företagande" som ett prioriterat
mål.
Inriktningen
kopplad
till
markoch
bebyggelseplanering befästs och konkretiseras
i Bebyggelsestrategin, dvs. att kommunen
bl.a. ska ha god framförhållning i strategiska
markförvärv för att möjliggöra etablering av nya
verksamheter samt att byggklar kommunal mark
ska tillhandahållas i den takt och omfattning som
efterfrågas.
Sedan ÖP antogs har en ny Handelspolicy och
Handelsstrategi tagits fram, vilka bygger vidare
på och förstärker angivna inriktningar för
handelsetableringar, med fokus på stadsområdet.
Kommunens nya vision om att bli "västkustens
kreativa mittpunkt" skulle kunna motivera en
viss tillspetsning av inriktningen, vilket kan bli
aktuellt i en framtida ny översiktsplan.
Inriktningarna för Näringsliv bedöms vara
aktuella.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
Vattenfall fattade i slutet av 2015 ett
inriktningsbeslut om en förtida stängning
av Ringhals 1 och 2 i tidsintervallet 20182020. För Ringhals 3 och 4 kvarstår befintliga
planeringsförutsättningar om drift i 60 år för

de båda anläggningarna. En förtida stängning
av Ringhals 1 och 2 påverkar inte riksintresset
för energiproduktion och bedöms inte heller
få någon större påverkan på översiktsplanens
aktualitet.
Det finns överlag ett stort behov av
verksamhetsmark i stadsområdet samt vid
moten längs E6. Efterfrågan kommer dels från
befintliga verksamheter i kommunen som p.g.a.
expansionsmöjligheter är i behov av ny mark,
och dels nya verksamheter som vill etablera sig
i Varberg. Planläggning och markförhandlingar
pågår inom utpekade utbyggnadsområden.
Behov av ytterligare områden för verksamheter
blir en viktig fråga för nya framtida
översiktsplaner, såväl den kommuntäckande
som för enskilda fördjupningar.
Jordbruksmarkens betydelse för kommunens
livsmedelsförsörjning blir en alltmer angelägen
fråga i samhällsplaneringen. Kommunens
inriktning är att den bästa jordbruksmarken i
så stor utsträckning som möjligt ska skyddas
från exploatering, men att tätortsutveckling i
vissa fall kan väga tyngre än jordbruksintresset.
En kartläggning av kommunens jordbruksmark
och dess värden, vilka konsekvenser eventuella
ianspråktaganden skulle få, samt förslag på
kompensationsåtgärder skulle utgöra ett
värdefullt planeringsunderlag vid framtida
avvägningar och ställningstaganden. Detta blir
en viktigt fråga i ett framtida ÖP-arbete.

Kommunikationer
Är inriktningarna aktuella?
Samhällsplaneringen ska inriktas på att
minska transportbehoven. Andelen resor
med kollektivtrafik och cykel ska öka och
förutsättningar skapas för att godstransporter
ska kunna ske miljöanpassat.
Vidare nämns även att sammanhängande
gång- och cykelnät ska fortsätta att byggas ut
och gång- och cykeltrafik ska ges hög prioritet i
tätortsmiljöer.
Inriktningarna om ett hållbart resande är i allra
högsta grad aktuella och genomsyrar samtliga
efterföljande strategiska dokument, som bl.a.
Trafikstrategin, Cykelplanen samt det pågående
arbetet med Förtätningsstrategin.
Större infrastrukturprojekt som dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan, nytt stationsläge
i Väröbacka samt ombyggnader av väg 41 och 153
lyfts fram och ska prioriteras.
Inriktningen avseende ny station i Väröbacka har
stärkts genom att det i ett avtal mellan Varbergs
kommun, Region Halland och Trafikverket
framgår att planering ska påbörjas. FÖP Norra
Kusten möjliggör för ca 4000 nya bostäder, varav
ca 2800 i Väröbacka. Stationsläget har flyttats till
Väröbacka samhälle och kommunen har inlett
planeringen av den nya tågstationen.
Efter genomförda åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er)
för väg 41 och 153 har man kommit fram till att
ombyggnader för väg 153 ska prioriteras framför
väg 41.
För Varbergs hamn anges att den ska kunna
fortsätta att utvecklas som handelshamn med
färjetrafik. Med anledning av hamnflytten
behöver befintligt färjebolag lämna sitt nuvarande
färjeläge senast 2019. Det är inte aktuellt med ett
nytt färjeläge i den nya hamnen. Inriktningen om
att hamnen ska kunna utvecklas med färjetrafik
bedöms därför vara inaktuell.
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Inriktningarna för Kommunikationer bedöms
i stort vara aktuella, med undantag för
prioriteringar bland större infrastrukturprojekt
samt för hamnens utveckling.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
Nya planeringsunderlag har tillkommit som
ska ge stöd för den fortsatta planeringen och
genomförandet. En Trafikstrategi bygger
vidare på översiktsplanen samt fördjupar
kommunens inriktningar för transportsystemet.
En Trafiknätsanalys redovisar hur stadens
trafiksystem bedöms påverkas av föreslagen
bebyggelse fram till 2030. Dokumentet blir ett
viktigt planeringsunderlag för vilka åtgärder
som kommer behöva vidtas i det framtida
trafiksystemet.
En
Cykelplan
redovisar
kommunens långsiktiga mål för arbetet med
cykelfrågor och en handlingsplan för hur målen
ska kunna förverkligas på kort och lång sikt. I
Cykelplanen finns "arbetspendlingsstråk" och
"rekreationsstråk", vilka på sikt behöver arbetas
in i ÖP.
Planeringen av Varbergstunneln har kommit
betydligt längre sedan ÖP antogs. Detaljplanerna
antogs av kommunfullmäktige 2017 och senare
under årets beräknas järnvägsplanen fastställas.
Byggstart planeras till 2019.
ÅVS:er har tagits fram för väg 41 och väg 153,
vilka kan användas som planeringsunderlag vid
beslut om åtgärder och prioriteringar för dessa
vägar.
I samband med att området kring Himlemotet
planläggs och byggs ut med verksamheter blir
frågan om ytterligare på- och avfarter på E6 allt
viktigare.
Vid planeringen av Södra Trönninge planeras
för en förlängning av Österleden mot Lindhov,
vilken inte finns med varken i ÖP eller FÖP
Stadsområdet.
En utredning för norra stadsområdet, med fokus
på trafiksituationen i Lassabacka, har genomförts.
Utredningen resulterade i ett flertal följduppdrag

44

Underlag för aktualitetsprövning

på kort och lång sikt för hur området som helhet
kan utvecklas i en mer hållbar riktning.
Förutsättningar för nya hållbara transportsätt,
som t.ex. laddinfrastruktur för elbilar hanteras
inte i ÖP. Strategier för hur kommunen kan
främja en sådan utveckling bör tas fram.
Det finns behov att i ÖP hantera kollektivtrafikfrågor på ett bättre sätt. Strategier för noder
och pendelparkeringar etc. skulle underlätta
planeringen av ett hållbart resande. Därmed
kan också ett tydligare samband skapas
mellan planering av kollektivtrafik och
bebyggelseutveckling.
Tydliga
kommunala
strategier
kan
även
underlätta
vid
kommunikationen med trafikhuvudmännen.

Hälsa och rekreation
Är inriktningarna aktuella?
Varberg ska erbjuda goda rekreationsmöjligheter för invånarnas välbefinnande,
vilket är viktigt för kommunens attraktivitet.
Tillgängligheten till rekreationsområden ska
vara god och utomhusmiljöer ska uppmuntra
till fysisk och spontan aktivitet. Inomhusmiljön
ska vara hälsosam.
Utöver detta anges även att allmänhetens
tillgång till kusten ska värnas genom förbättrad
tillgänglighet till badplatser och andra
rekreationsområden.

resonemang om tillämpning av avsteg från
bullerirktlinjer saknas i den översiktliga
planeringen, samt även ett utpekande av helt
tysta områden. Detta är frågor som alltmer
aktuella i takt med att kommunens tätorter växer
och förtätas.
Rent generellt blir avsnittet om "en sund
boendemiljö" alltmer aktuellt i den ständigt
pågående förtätningsdiskussionen. Avsnittet
berör idag buller, luftkvalitet och närhet till
hästhållning, men skulle även behöva inrymma
förorenad mark och hur detta påverkar
boendemiljön.

Inriktningen
genomsyrar
efterföljande
strategiska dokument, framför allt Grönstrategin
samt kommunens Hållbarhetsinriktningar och
Hållbarhetsmål.
Sedan 2010 har kommunen planerat, byggt ut,
och tagit beslut om projekt som bidrar till ökade
rekreationsmöjligheter runt om i kommunen,
som bl.a. idrotts- och badanläggningar.
Inriktningarna för Hälsa och rekreation bedöms
vara aktuella.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
I maj 2017 beslutade regeringen om en höjning
av riktvärdena för buller från spår- och vägtrafik
vid en bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp
till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för
det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35
kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare
55 dBA. Förordningsändringarna trädde i kraft
den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden
som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015.
Syftet med ändringarna är att underlätta för
bostadsbyggnation i trafikintensiva lägen.
Varbergs kommun har tagit fram lokala riktlinjer
för vägtrafikbuller som stöd vid planeringen.
Riktlinjerna har ej uppdaterats utifrån de
senaste förordningsändringarna. I dokumentet
finns även riktlinjer för hur och när avsteg från
gällande riktvärden kan göras. Ett övergripande
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Natur- och kulturmiljöer
Är inriktningarna aktuella?
Höga naturvärden och biologisk mångfald
ska
värnas.
Sammanhängande
gröna
stråk ska finnas både på landsbygden och i
tätorter. Byggnader och platser som har höga
kulturvärden ska vårdas och bära Varbergs
historia med sin in i framtiden.
Vidare anges även att havsbaserad vindkraft
inom kommunen inte är aktuell, med anledning
av starka intressen inom yrkesfisket samt naturoch friluftsliv. Inget har förändrats som bedöms
påverka denna inriktning.
Sedan ÖP antogs har en Grönstrategi tagits
fram.
Strategidokumentet
bygger
vidare
på ÖP:s intentioner och ger bl.a. förslag
på hur grönområden med höga natur- och
rekreationsvärden kan skyddas samt vilka
grönblå huvudstråk i Varbergs tätort som är
viktiga att utveckla och skapa för att få en
sammanhängande grönstruktur samt uppmuntra
till rörelse.
Det nyligen antagna kulturmiljöprogrammet,
som omfattar samtliga kulturmiljöer på
landsbygden inklusive dess tätorter, har till syfte
att sprida kunskap som gör det möjligt att bevara
och även utveckla kommunens kulturmiljöer.
Inriktningarna för Natur- och kulturmiljöer
bedöms vara aktuella.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
I ÖP hänvisas till ett Naturvårdsprogram,
vilket aldrig formellt har antagits som
planeringsunderlag. Av den anledningen blir
Naturvårdsprogrammet svårt att hantera i det
dagliga arbetet. Det bedöms finnas behov av ett
uppdaterat Naturvårdsprogram med konkreta
strategier och som politiskt har godkänts som
planeringsunderlag i kommunen.
I oktober 2016 godkändes Byggnadsnämnden ett
nytt Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun
som underlag vid handläggning av plan- och
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bygglovsfrågor i kommunen. Programmet
omfattar samtliga kulturmiljöer på landsbygden,
inklusive dess tätorter. Varbergs stad ingår ej.
Kartan på sid 29 är därför inaktuell.
En Havsplan har tagits fram med fördjupningar
av olika havsrelaterade planeringsfrågor.
Här belyses även framtida potentiella
intressekonflikter. Havsplanen kommer att
utgöra ett värdefullt planeringsunderlag för den
framtida översiktsplaneringen.
EU:s ramdirektiv för vatten beslutades år
2000. Arbetet med vattenförvaltning drivs
i förvaltningscykler om sex år, där olika
arbetsmoment återkommer. Sedan ÖP antogs
har man påbörjat en ny cykel med målår 2021.
Varberg tillhör Västerhavets vattendistrikt och
deltar fortfarande i Viskans och Himleåns men
inte i Lyngens vattenråd. Varberg deltar även i ett
nystartat vattenråd för Norra Kustområdet.
För närvarande pågår en utredning med förslag
om fiskereglering i flera av kommunens marina
skyddade områden, i syfte att säkerställa att
arter och livsmiljöer bevaras och utvecklas.
Eventuella beslut om regleringar skulle kunna få
konsekvenser för yrkesfisket och besöksnäringen.
Frågan kan komma att påverka det framtida
översiktsplanarbetet.
I december 2014 beslutade Länsstyrelsen
om ändringar i det utvidgade strandskyddet
inom Varbergs kommun. Ändringar innebar
i huvudsak att det utvidgade strandskyddet
behölls på större delen av de områden som
redan idag har utvidgat strandskydd. Dessutom
föreslogs det utvidgade strandskyddet även gälla
i vissa grunda vattenområden inom områden
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I
vissa områden har dessutom anpassningar av
strandskyddsgränserna gjorts, med hänsyn till
vägar, bebyggelsegrupper och områden som har
förlorat värden för friluftslivet och för växt- och
djurlivet. Hänsyn har även tagits till kommunens
utpekade LIS-områden.

Teknisk försörjning
Är inriktningarna aktuella?
Försörjningen av energi, värme och vatten
ska lösas miljöanpassat i kommunens alla
delar. Energiproduktion med lokala förnybara
energikällor ska underlättas. Rent vatten
ska vara en självklarhet även i framtiden.
Försörjningen av dricksvatten ska vara hållbar,
vattentäkter och vattenverk skyddas och
reningen av spillvatten ska vara höggradig.
Teknikutvecklingen
inom
energioch
miljöområdet är förhållandevis snabb och
mycket har hänt sedan 2010. Dessutom har en
viss förskjutning av fokus skett, avseende vilka
frågor som bör hanteras och deras vikt. Även
nya frågor har tillkommit, som exempelvis
bredbandsutbyggnad, laddinfrastruktur för
elfordon och solenergi etc.
Sedan ÖP antogs har Hållbarhetsinriktningar
och Hållbarhetsmål tagits fram, där vissa av
dessa frågor hanteras. I dessa dokument finns
högre ambitioner och mer långtgående krav
för den tekniska försörjningen, kopplade till
kommunens hållbarhetsarbete.
Dock behöver inriktningen för den tekniska
försörjningen vara på en relativt övergripande
nivå för att kunna fungera och vara tillämpbar
över en längre tid. Nya rön, metoder och
tekniker ska kunna tillkomma och ges utrymme
att tillämpas men med samma övergripande
mål. Gällande inriktningar bedöms vara på en
tillräckligt övergripande nivå men skulle i vissa
avseende kunna skärpas till för att hålla jämna
steg med kommunens hållbarhetsarbete i övrigt.
Inriktningarna för Teknisk försörjning bedöms
i stort vara aktuella, men skulle kunna skärpas
till och kompletteras utifrån nya kunskaper och
förändrade förutsättningar.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
Kommunens energiplan antogs 2001 och är
i allra högsta grad föråldrad. Eftersom det
finns krav på att varje kommunen ska ha en

energiplan så gäller befintligt energiplan fram
till dess att en ny tas fram. Under 2013 togs
en Energieffektiviseringsstrategi fram, vilken
kompletterar den i vissa områden föråldrade
energiplanen. Att påbörja arbetet med en ny
Energiplan är prioriterat.
Solenergi omnämns inte i ÖP och överhuvudtaget
saknas strategier för alternativa hållbara
energikällor. Utanför Tvååker har en stor
solcellspark etablerats, vilken står för ca 2 % av
Sveriges totala solenergi.
Inte heller bredband finns omnämnt eller
hanteras i den översiktliga planeringen. Denna
typ av infrastruktur är en viktig del i arbetet
med en levande landsbygd och behöver gå
hand i hand med kommunens bebyggelse- och
näringslivsutveckling. Arbete pågår med en
Bredbandsstrategi för Varbergs kommun.
Sedan ÖP antogs har det tagits fram en
VA-policy, VA-strategi, VA-riktlinjer samt
Dagvattenanvisningar. Arbete pågår dessutom
med en samlad VA-plan. Delar av dessa
dokument ersätter tidigare Dagvattenpolicy för
Varbergs kommun.
Avsnittet om dricksvattenförsörjning skulle
behöva uppdateras, då förändringar skett
gällande vattentäkter och vattenskyddsområden.
Sammantaget
skulle
avsnittet
om
VA
behöva uppdateras, dels utifrån de nya
strategiska dokumenten, men även utifrån
ett klimatanpassningsperspektiv. Värdet av
dricksvatten är och kommer att fortsätta vara högt
och utgör en av samhällets mest grundläggande
infrastrukturer. Kommunen skulle behöva skaffa
sig utökad kunskap av klimatförändringarnas
eventuella påverkan på vattenförsörjningen och
ta hänsyn till detta i den översiktliga planeringen.
Avsnittet om avfallshantering är tunt och skulle
kunna utvecklas, bl.a. med fokus på kommunens
avfallstrappa, men även avfall som resurs och
som en del i ett kretsloppssamhälle. Avsnittet bör
även beröra frågor om masshantering. Arbete
pågår med en kommunal avfallsplan.
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Vindkraft
Är inriktningarna aktuella?

Är underlag och förutsättningar aktuella?

Det ska finnas goda förutsättningar för nya
vindkraftsetableringar och kommunen ska ha
en långsiktig framförhållning för planering av
nya områden. Förutsättningar för att utveckla
vindkraft i kommunen är goda med avseende på
vindförhållanden.

Teknikutvecklingen för vindkraft pågår ständigt
och vindkraft utgör idag en större andel av
den totala elproduktionen. Detta innebär nya
förutsättningar för vindkraft än vad som gällde
vid tiden då vindkraftsutredningen togs fram.
Det kan därför finnas skäl till att uppdatera
vindkraftsutredningen
utifrån
aktuella
förhållanden, både gällande teknik, gestaltning,
energipolitiska mål och ekonomiska incitament
osv.

Ett antal inriktningspunkter för medelstora och
stora vindkraftsanläggningar avseende placering,
gestaltning och hänsyn till omkringliggande
bebyggelse och förutsättningar finns också
redovisade. Dessa kan, utöver en prövning enligt
Miljöbalken, ligga till grund för kommunens
samlad bedömning av vindkraftsetableringen.
Kommunalt veto gör det möjligt att ställa högre
krav än Miljöbalken gällande bl.a. gestaltning,
buller, skuggning m.m. och därmed neka
förfrågningar som inte stämmer överens
med den kommunala viljeriktningen. Vidare
riktlinjer än de som framgår i ÖP finns angivna i
vindkraftsutredningen.
Inriktningen om att vindkraftverk ska placeras
i grupper om minst fem verk försvårar
tillämpningen av den senaste teknikutvecklingen,
där ett verk idag kan vara effektivare än fem
gamla. Dock anges att inriktningen kan frångås
om synnerliga skäl föreligger.
Uppföljningen i kap. 5 visar att utredningar och
prövningar har skett i nästan samtliga utpekade
vindkraftsområden. Tillståndsansökningar har
av olika skäl ej lämnats in eller fått avslag. I endast
två av de sedan tidigare outbyggda områdena har
ny vindkraft tillkommit sedan 2010.
Teknikutvecklingen och svårigheterna att
etablera vindkraft inom de utpekade områdena
gör att det skulle behövas nya inriktningar och
riktlinjer för vindkraftsetableringar i kommunen.
Inriktningarna
inaktuella.
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Miljö- och riskfaktorer
Är inriktningarna aktuella?

Är underlag och förutsättningar aktuella?

Varbergs kommun ska vara en säker och trygg
miljö att bo och vistas i. Utveckling ska ske med
beaktande av naturens villkor och vi ska ha god
marginal inför konsekvenser av framtidens
klimatförändringar.

Den senast genomförda kommuntäckande
rapport om översvämningsproblematik är
från 2009. Med anledning av de ständigt
pågående
klimatförändringarna
bör
nya
planeringsunderlag tas fram där hänsyn tas till
uppdaterade analyser av havsnivåhöjning och nya
rekommendationer gällande klimatanpassning i
den fysiska planeringen.

För
att
undvika
översvämningsskador
specificeras inriktningen med att ange riktlinjer
för en lägsta sockelhöjd för ny bebyggelse på 2,5
meter över havets medelvattennivå. För särskilt
skyddsvärda objekt gäller 3,0 meter.
Sedan ÖP antogs har frågor kring klimatanpassning i den fysiska planeringen fått allt
större fokus. Länsstyrelsen har på senare
tid rekommenderat kommunen att använda
planeringsnivåerna 2,5 meter och 3,5 meter. I
särskilt berörda planer har kommunen på senare
tid angett högre nivåer än vad som rekommenderas
i ÖP. Diskussioner förekommer i samtliga
planer och planbesked där frågan är aktuell,
varför ett uppdaterat styrdokument efterfrågas.
Det är viktigt att kommunen är medveten om
problematiken med stigande havsnivåer samt
de konsekvenser detta kan tänkas medöfra.
Uppdaterade planeringsunderlag behöver tas
fram kontinuerligt så att en tillräckligt god
marginal till framtida uppskattade konsekvenser
kan hållas.

Avsnittet som helhet skulle behöva ses över
avseende namngivna kommunala deponier samt
miljöfarliga verksamheter, där vissa förändringar
har skett.
Avsnittet skulle behöva utvecklas med avseende
på klimatanpassning, då dessa frågor nästan inte
behandlas överhuvudtaget.

Inriktningarna för Miljö- och riskfaktorer
bedöms vara inaktuella med avseende på lägsta
sockelhöjder. Uppdaterat kunskapsunderlag
behövs som grund för nya ställningstaganden.

Underlag för aktualitetsprövning

49

Riksintressen
Är underlag och förutsättningar aktuella?

Är inriktningarna aktuella?

Riksintresse för friluftsliv har ändrats genom
att värdebeskrivningar för Stora och Lilla
Middelgrund, Rödebank och Fladen har
moderniserats. Dessutom har OnsalaområdetKungsbackafjorden-Tjolöholm utökats till att
även omfatta Vendelsöarkipelagen i Varbergs
kommun.

Kommunens ambition är att i den översiktliga
planeringen redovisa aktuella förutsättningar
och kommunens syn på riksintressena. Det sker
emellertid kontinuerligt förändringar av statens
riksintresseanspråk vilket gör att det inte är
möjligt att ständigt ha en aktuell redovisning av
dessa.

Flytt av hamnen och utveckling av Västerport
kommer att innebära förändringar av riksintresset
för Varbergs hamn. Hamnens funktion kommer
att kvarstå, men den geografiska avgränsningen
kommer att ändras. Varbergs kommun för en
dialog med Trafikverket angående detta.

Kommunens
inriktning
i
frågan
om
riksintressena är dock densamma som 2010 och
redovisade beskrivningar, avgränsningar och
rekommendationer är i huvudsak aktuella.

År 2013 beslutade regeringen om tillåtlighet
för
utbyggnad
av
dubbelspår
genom
Varberg. Genom beslutet har gränserna för
järnvägsreservatet specificerats och blivit mer
exakta. Tillåtlighetsbeslutet förändrar ingenting
avseende riksintresset för järnväg som finns
redovisat i översiktsplanen.
Kommunen har sedan tidigare justerat gränserna
för riksintresseområden enligt 4 kap 2 och 4
§§ MB. Gränsen har föreslagits att flyttas från
motorvägen till att följa gamla E6 i kommunens
norra delar. Motiveringen är att det utgående
området inte har några direkta kustanknytningar
och att det är ett litet exploateringstryck i
området. Förslag till justerad gräns gjordes
redan i samband med översiktsplanarbetet 2001.
Länsstyrelsen har samtyckt till den nya gränsen, i
såväl översiktsplanarbetet 2001 som 2010.
Beslut om en förtida stängning av Ringhals
reaktorer bedöms inte påverka det utpekade
riksintresset för energiproduktion.
Ett fåtal Natura 2000-områden har ändrats och
några har tillkommit efter 2010.
En sammanställning av samtliga riksintressen,
förordnanden och reservat med redovisade
ändringar sedan 2010 finns redovisad i bilaga 3.
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Övriga förordnanden och
reservat

Slutsats

Är underlag och förutsättningar aktuella?

Inriktningarna i ÖP är överlag på en sådan
övergripande nivå att de fungerar och kan
tillämpas över lång tid. De flesta är därför
fortfarande aktuella, med undantag från vissa
inriktningar som har blivit inaktuella i vissa
delar.

Det har skett vissa förändringar gällande
vattentäkter och vattenskyddsområden sedan ÖP
antogs.
Ett nytt vattenskyddsområde har tillkommit i
Kungsäter. När den nya täkten kopplas in kan det
äldre skyddsområdet i Kungsäter upphävas. Nya
vattenskyddsområden finns även i Gunnarsjö,
Sibbarp och Valinge. Skyddsområdet för
Valinge bedöms dock kunna upphävas inom
kort. Planer finns på att utöka skyddsområdet
för Ragnhildskälla. I ÖP anges Veddige som
intressant att studera för ett framtida skydd,
vilket inte längre är aktuellt.
Ett antal naturreservat har ändrats och tillkommit
efter 2010.
Länsstyrelsen ser under hösten/vintern 2017
över gränserna för Ramsarområden i Halland,
dvs. våtmarksområden av nationell betydelse.
Ändringar föreslås för Getterön och Träslövsläge
så att gränserna bättre stämmer överens med
naturliga avgränsningar som t.ex. vägar och
åkerkanter samt till gällande gränser för Natura
2000-områden och naturreservat.

Inriktningar

I flera fall har inriktningarna stärkts i efterföljande
strategiska dokument, utifrån en anpassning av
utvecklingen inom det specifika ämnesområdet.
Inriktningar tenderar att bli inaktuella främst
inom områden som innefattar tekniska lösningar
samt klimat och energi, där utvecklingen går
förhållandevis fort.
Det är av stor vikt att kommunens övergripande
utvecklingsinriktning är aktuell, då den utgör
grunden för den övergripande strukturen.
Att inriktningen är aktuell stöds både genom
ställningstaganden i efterföljande strategiska
dokument samt genom den faktiska utbyggnaden,
vilken följts upp i kap 5.

Förutsättningar och underlag
Stora delar av planeringsunderlaget, i form
av rapporter, utredningar, riktlinjer m.m. är
inaktuella eller har ersatts med nya.
Detaljerad information i textavsnitten, t.ex. i
form av specifikt namngivna verksamheter eller
platser, tenderar att vara inaktuell. Däremot
är de större övergripande förutsättningarna
fortfarande aktuella.
Inga större förändringar har skett som
bedöms påverka kommunens övergripande
planeringsförutsättningar och därmed förslaget
till mark- och vattenanvändningen.
Det bedöms finnas behov av kompletterande
underlag inom framför allt miljö- och
klimatområdet, såväl för den pågående
planeringen som för det framtida nya ÖP-arbetet.
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de fördjupade
översiktsplanerna?
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FÖP Stadsområdet (2010-06-15)
Uppföljning av föreslagna
utbyggnadsområden
Stadsområdet är det område i kommunen där
utvecklingen är som störst. Här sker, helt i
enlighet med kommunens utvecklingsinriktning,
den största delen av kommunens utbyggnad,
varav det mesta dessutom genom förtätning.
För flertalet ev de föreslagna utbyggnadsområdena har planläggning och utbyggnad skett
eller så pågår någon form av fortsatt planering. Det
är främst i de större utbyggnadsområdena, såsom
Östra Träslöv och Jonstaka, där planläggning inte
har påbörjats. Trots att befolkningsutvecklingen
är större än vad som bedömts vid framtagandet av
FÖP:en beräknas föreslagna utbyggnadsområden
för blandad bebyggelse vara tillräckliga för att
klara prognostiserad utbyggnadsbehov fram till
2030. Anledningen till detta är att utbyggnad och
planläggning sker med en högre täthet än vad som
tidigare antagits, samt att förtätningspotentialen
bedöms vara större än man tidigare trott.
Behovet av verksamhetsmark är stort inom
stadsområdet. Planläggning pågår i flertalet av
de föreslagna verksamhetsområdena. Det kan
finnas behov av ytterligare verksamhetsmark
inom stadsområdet för att möta behovet fram till
2030.

Är underlag och förutsättningar aktuella?
Vissa frågor har uppkommit på senare tid som
har fått stor betydelse för den översiktliga
planeringen, men som kanske endast hanteras
knapphändigt i FÖP:en eller som inte tas upp
överhuvudtaget. Detta gäller främst frågor inom
klimat- och energiområdet, där utvecklingen
varit snabb samt där frågorna med tiden blivit
alltmer uppmärksammade.
Sedan FÖP:en antogs har dessutom planeringsförutsättningarna påtagligt förändrats för det s.k.
Stadsutvecklingsprojektet. Ett betydligt större
område än vad som angavs i FÖP:en möjliggörs
nu för stadsutveckling. Tidigare Övergripande
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planmål för Västra Centrum har ersatts av ett
nytt inriktningsbeslut och för tillfället pågår ett
omfattande planprogramsarbete för området
Västerport. Med anledning av att planeringen
inte fullt ut har stöd i gällande FÖP ställs höga
krav på planprogramsarbetet.
Planeringsförutsättningarna har ändrats även för
utvecklingen av den nya stadsdelen i Trönninge.
Planprogrammet för Södra Trönninge skiljer sig
till stor del från FÖP Trönninge, både avseende
utformning och omfattning (läs mer på sid 56).
Eftersom FÖP Trönninge ligger inom FÖP Staden
påverkar detta även FÖP Staden.
Kommunen
har
haft
en
högre
befolkningsutveckling än vad som tidigare
prognostiserats, vilket innebär ett ökat behov
av bostäder. En större och snabbare utveckling
innebär också förändrade behov av olika typer av
service inom stadsområdet.

Är hänvisningar och följduppdrag aktuella?
Nästan
samtliga
hänvisningar
till
planeringsunderlag eller dylikt är inaktuella
och nästan alla följduppdrag har genomförts, se
bilaga 1 och 2.

Är inriktningarna aktuella?
De övergripande inriktningarna för FÖP
Stadsområdet bedöms till stor del vara aktuella,
men skulle kunna skärpas och konkretiseras
ytterligare utifrån senare antagna strategier
och planeringsunderlag. Nedan görs en kort
sammanfattning av aktualiteten för respektive
avsnitt.
•

Övergripande utvecklingsinriktning: Aktuell

•

Stadsmiljö: Aktuell

•

Utvecklingsområden: Delvis aktuell (ändrad
omfattning och namn för Västra Centrum)

•

Trafik: Aktuell

•

Natur och rekreation: Aktuell

•

Miljö- och riskfaktorer: Delvis aktuell
(förrutom rekommenderade sockelhöjder)

•

Mark- och vattenanvändning: Delvis
aktuell. Centrumbebyggelse utökas för
att även omfatta Västerport. Förändrad
markanvändning för Södra Trönninge och
ny vägdragning genom Trönninge.

Kompletterande strategier och underlag
En hög utbyggnadstakt i kombination med
komplexa planeringsprocesser ställer höga
krav på aktuella och användbara strategiska
dokument. I likhet med den kommuntäckande
ÖP:n är FÖP Stadsområdet förhållandevis
generell avseende inriktningar. Stadsområdet
är uppdelat i flertalet geografiska områden med
särskilt framtagna riktlinjer för den fortsatta
planeringen. Samtidigt har tanken redan från
början varit att FÖP:en ska kompletteras av
ytterligare strategiska dokument, som ett sätt att
arbeta med rullande översiktsplanering.
Strategier som tagits fram efter 2010 och som
utgör ett komplement till FÖP Stadsområdet:
•

Bebyggelsestrategi (2013)

•

Trafikstrategi (2015)

•

Grönstrategi (2013)

•

Handelsstrategi (2015)

•

Förtätningsstrategi (2017)

Risken med för många kompletterande strategier
kan vara att det blir svårt att hålla samman
helheten samt att säkerställa att strategierna
inte blir motsägelsefulla. Det kan även vara svårt
vid tillämpning av ÖP om det finns för många
strategiska dokument att hålla reda på. För FÖP
Stadsområdet bedöms gränsen snart vara nådd
för hur många strategier som bör finnas utan
att helheten riskerar att gå förlorad och att det
samlade underlaget blir svårhanterligt i det
dagliga arbetet.

•

Trafiknätsanalys (2016)

•

Trafik- och parkeringsutredning för centrala
Varberg
och
stadsutvecklingsprojektet
(2017)

•

Cykelplan 2016-2020 (2016)

•

Fritidshusutredningen (2013)

•

Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt
underlag för plan- och bygglovsfrågor (2012)

•

Stadens karaktärer - Kulturmiljöer i Varbergs
stadsområde (2012)

•

Rätt fart i staden (2011)

Samlad bedömning
Även om FÖP Stadsområdet skulle behöva
uppdateras i vissa avseenden så bedöms
dess inriktningar i huvudsak vara aktuella
och fungera som vägledning för fortsatt
planering.
Utrymme
inom
kvarvarande
utbyggnadsområden, i kombination med
kompletterande ställningstaganden i
bl.a.
Förtätningsstrategin, möjliggör för en fortsatt
utveckling som bedöms kunna möta kommunens
utbyggnadsbehov i stadsområdet fram till 2030.
Detta möjliggör för kommunen att hantera en
större befolkningsökning än vad som tidigare
prognostiserats.
Att staden växer och är i behov av ökad service av
olika slag bedöms kunna hanteras inom ramen
för gällande FÖP.
Förtydliganden och ytterligare ställningstaganden görs i kompletterande strategiska
dokument och uppdaterade planeringsunderlag.
Slutsats

Den
fördjupade
översiktsplanen
för
Stadsområdet är i huvudsak aktuell och bör
fortsätta att gälla.

Utöver ovan nämnda strategier har ett antal
ytterligare utredningar och planer tagits fram
inom stadsområdet, vilka samtliga utgör viktiga
planeringsunderlag:
•

Utredning för norra stadsområdet (2016)
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FÖP Trönninge (2010-06-15)

FÖP Norra Kusten (2017-02-14)

Under
2013
påbörjades
arbetet
med
ett planprogram för Södra Trönninge.
Planprogramsarbetet pågår fortfarande och
föreslår en betydligt tätare bebyggelse än vad
som angavs i den fördjupade översiktsplanen.
Utöver detta planeras för en genomgående gata
i form av en förlängning av Österleden genom
området, med anslutning till Lindhov.

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kusten
antogs av Kommunfullmäktige under 2017.
Inget bedöms ha hänt sedan dess som påverkar
översiktsplanens aktualitet.

För att kunna tillgodose behovet av skolplatser
har planeringen för skolan brutits ut från
planprogramsarbetet. Detaljplanen för skolan har
vunnit laga kraft och Trönningeskolan har byggts
ut och satts i drift. Platsen för skolan stämmer
inte överens med föreslagen markanvändning i
den fördjupade översiktsplanen.
Utöver
planprogramsområdet
för
Södra
Trönninge finns ytterligare utbyggnadsområden
föreslagna i den fördjupade översiktsplanen.
Dessa ligger bl.a. i anslutning till Göingegården,
norr om Pilgatan samt i de östra delarna (norr och
söder om Klastorpsvägen). För samtliga områden,
förutom området norr om Klastorpsvägen, har
planläggning eller utbyggnad påbörjats.
Planförslaget i det pågående planprogramsarbetet avviker till stor del från den fördjupade
översiktsplanen, både med avseende på struktur
och karaktär. Eftersom planläggning har
påbörjats eller slutförts för i stort sett samtliga
områden fyller den fördjupade översiktsplanen
inte längre någon större funktion.
Slutsats

Den fördjupade översiktsplanen för Trönninge
bedöms inte vara aktuell. Den fördjupade
översiktsplanen
för
stadsområdet
och
planprogrammet för södra Trönninge bedöms
kunna utgöra tillräckligt stöd för den fortsatta
planeringen. Den fördjupade översiktsplanen
för Trönninge bör inte längre gälla.
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Slutsats

Den fördjupade översiktsplanen för Norra
Kusten är aktuell och bör fortsätta att gälla.

FÖP Tvååker och södra kusten
(2001-09-18)
Kommunstyrelsen
beslutade
2017-0627 att påbörja arbete med nya fördjupade
översiktsplaner för fyra av kommunens sex
serviceorter, däribland Tvååker. Det bedömdes
finnas ett stort behov av att ta fram uppdaterade
planeringsinriktningar
för
kommunens
serviceorter, i syfte att bättre stämma
överens med gällande lagstiftning, aktuella
planeringsprinciper samt kommunens mål för
bostäder.
För Tvååker pågår planläggning och utbyggnad
inom
planens
större
utpekade
utbyggnadsområden.
Samtliga
föreslagna
verksamhetsområden samt ett antal mindre
utbyggnadsområden för bostäder finns kvar att
planlägga.
Cirka 16 år har gått sedan den fördjupade
översiktsplanen för Södra Kusten och Tvååker
antogs. För att utgöra ett trovärdigt och aktuellt
planeringsunderlag är det bra att planen
ersätts av en ny fördjupning. Kommunens höga
utbyggnadstakt och stora behov av nya bostäder
motiverar att området som helhet ses över och
att nya utbyggnadsområden föreslås. Inget större
har hänt som på ett betydande sätt påverkar
planens aktualitet, vilket gör att planen kan
fortsätta att gälla som planeringsunderlag fram
till dess att den nya fördjupade översiktsplanen
antas.
Avgränsningen för den nya planen kommer
endast att omfatta Tvååkers tätort med omnejd
och inte området längs kusten. För kustområdet
föreslås dock ingen större utbyggnad, varför
den kommuntäckande översiktsplanen bedöms
kunna utgöra ett tillräckligt planeringsunderlag.

FÖP Veddige (2005-09-27)
Kommunstyrelsen
beslutade
2017-0627 att påbörja arbete med nya fördjupade
översiktsplaner för fyra av kommunens sex
serviceorter, däribland Veddige. Det bedömdes
finnas ett stort behov av att ta fram uppdaterade
planeringsinriktningar
för
kommunens
serviceorter, i syfte att bättre stämma
överens med gällande lagstiftning, aktuella
planeringsprinciper samt kommunens mål för
bostäder.
Sedan FÖP Veddige antagits har ingen
större utbyggnad skett i området. Två
utvecklingsområden för bostäder har planlagts
och till viss del byggts ut, medan ett flertal
större områden kvarstår. Dessutom finns
stora föreslagna verksamhetsområden kvar att
planlägga och bygga ut. Planläggning har nyligen
påbörjats för det större utbyggnadsområdet
Vabränna. Nästan samtliga utpekade nya
vägsträckningar har planlagts och byggts ut
genom ombyggnad av väg 41.
Den framtida utvecklingen i Norra Kustområdet
bedöms kunna påverka utvecklingen i kommunens
norra delar, däribland Veddige. Ett framtida nytt
stationsläge på Västkustbanan i Väröbacka och
föreslagen utveckling i samband med denna samt
Södra Cells framtida expansionsplaner innebär
nya planeringsförutsättningar för Veddige.
Slutsats

Den fördjupade översiktsplanen för Veddige
föreslås gälla fram till dess att en ny fördjupning
antas.

Slutsats

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker
och södra kusten föreslås gälla fram till dess
att en ny fördjupning antas. För området längs
kusten som inte ingår i den nya fördjupningen
träder den kommuntäckande översiktsplanen
in i samband med att den nya fördjupningen
antas.
Underlag för aktualitetsprövning
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FÖP 90 (1990-09-18)
FÖP 90 omfattar fördjupningar över flera av
kommunens mindre orter öster om E6:an. När
planen antogs omfattades hela kommunens
yta och därmed samtliga orter och samhällen.
I takt med att nya översiktsplaner har tagits
fram har delar av planen upphävts och ersatts
av nyare planeringsunderlag. De fördjupningar
som kvarstår och i samband med antagandet
av nuvarande kommuntäckande översiktsplan
bedömdes fortsätta gälla är:
•

Gödestad

•

Himle

•

Hunnestad

•

Karl-Gustav

•

Kungsäter

•

Rolfstorp

•

Sibbarp

•

Skällinge

•

Valinge

•

Åsby (Derome)

Mycket har hänt och förutsättningarna
har förändrats sedan FÖP 90 antogs.
Områdesspecifika
beskrivningar
av
bl.a.
befolkningsstruktur, serviceutbud, kollektivtrafik
och teknisk försörjning m.m. är föråldrade och
utgör därför ett oanvändbart planeringsunderlag.
FÖP:ens ålder och i flera fall föråldrade
benämningar och ordval bidrar dessutom till låg
trovärdighet för planeringsunderlaget.
Trots att det var längesedan FÖP:en antogs
har förhållandevis få av de föreslagna
utbyggnadsområdena byggts ut. Vad det beror på
kan vara svårt att säga. En av anledningarna kan
såklart vara att förutsättningarna på orterna har
förändrats, vilket innebär att det inte är samma
områden som nu är intressanta för utveckling
som var aktuella när planen antogs. Brist på
vilja och förutsättningar för utveckling hos
berörda markägare kan vara en annan anledning.
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Ytterligare förklaringar till varför områden och
enskilda fastigheter inte har byggts ut kan bero på
ekonomiska förhållanden, dvs. att kostnaden för
nybyggnation på landsbygden i vissa fall kraftigt
bedöms överstiga det marknadsmässiga värdet.
Att utbyggnad inte skett kan även bero på andra
faktorer, såsom bristfällig VA-kapacitet osv.
Planen bedöms även vara föråldrad med
hänsyn till att planeringsprinciper har
förändrats samt ny lagstiftning, trender och
planeringsförutsättningar har tillkommit som
på ett betydande sätt har påverkat kommunens
översiktliga planering. Frågor om täthet, hållbart
resande och klimatanpassning är exempel
på frågor som har stor betydelse för planens
aktualitet. FÖP:en antogs dessutom innan
införandet av Miljöbalken, varför planförslaget
inte har miljökonsekvensbedömts utifrån
gällande
miljölagstiftning.
Lagstiftningen
gällande LIS-områden har också tillkommit
på senare tid, vilket skulle behöva inarbetas i
orterna på landsbygden.
Sammanfattningsvis bedöms FÖP 90 vara så
föråldrad att den inte utgör ett användbart och
trovärdigt planeringsunderlag. Kommunstyrelsen
har tagit beslut om att påbörja arbete med nya
fördjupade översiktsplaner för kommunens
serviceorter samt ortsutvecklingsstrategier för
övriga orter på landsbygden. För Kungsäter och
Rolfstorp/Skällinge kommer nya fördjupade
översiktsplaner att tas fram, medan resterande
orter i FÖP 90 kommer att ersättas av
ortsutvecklingsstrategier.
Slutsats

FÖP 90 bedöms inte vara aktuell och
bör inte längre gälla. I stället träder den
kommuntäckande översiktsplanen in. Nya
fördjupade översiktsplaner tas fram för de
orter som utgör serviceorter (Rolfstorp/
Skällinge och Kungsäter). För övriga orter tas
ortsutvecklingsstrategier fram.

8. Länsstyrelsens
sammanfattande
redogörelse

Underlag för aktualitetsprövning
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Länsstyrelsens roll enligt PBL
Länsstyrelsen ska enligt PBL ta initiativ till att
minst en gång under mandattiden redovisa
sina synpunkter i fråga om sådana statliga
och mellankommunala intressen som kan
ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.
Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande
redogörelse och lämnas till kommunerna. Av
redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna
förhåller sig till översiktsplanen.
Länsstyrelsen lämnade i juni 2017 en
sammanfattande redogörelse för Hallands län.
Redogörelsen innehåller planeringsunderlag som
berör samtliga sex kommuner i länet. Den utgår
främst från de frågor som länsstyrelsen särskilt
ska uppmärksamma i planprocessen enligt 3
kap. 16 § PBL. I redogörelsens behandlas även
övriga allmänna intressen enligt 2 kap. PBL, vilka
behöver tas hänsyn till i översiktsplaneringen.
Utöver detta behandlas också nationella och
regionala mål, planer och program som har en
koppling till översiktsplaneringen.
I redogörelsen avhandlas de frågor som är nya
och aktuella. Länsstyrelsen har också valt att ta
upp tvärsektoriella frågor såsom jämställdhet,
integration och barnperspektiv då dessa ofta
är svåra att hitta ett bra förhållningssätt till i
översiktsplaneringen, men som är viktiga att
hantera.
Redogörelsen ska ses som ett stöd för länets
kommuner i sitt arbete i att förnya och
aktualisera sina översiktsplaner. Förhoppningen
är
att
redogörelsen
ska
underlätta
översiktsplanearbetet och därmed bidra till en
kontinuerlig översiktsplanering.

Redogörelsen som stöd för
Varbergs kommun
Den sammanfattande redogörelsen är en
grundlig genomlysning av vilka statliga och
mellankommunala frågor, övriga allmänna
intressen samt nationella och regionala mål,
planer och program som har betydelse för den
översiktliga planeringen.
Inför kommunens aktualitetsprövning kan
genomlysningen utgöra ett bra underlag för att
se om översiktsplanen behandlar samtliga frågor
i tillräcklig utsträckning. Länsstyrelsen uttalar
sig dock inte specifikt om Varbergs kommuns
översiktsplan och huruvida den bedöms vara
aktuell eller inte, och redogörelsen har därför
inte varit till direkt stöd vid bedömningen om
översiktsplanens aktualitet.
Redogörelsen bedöms vara till störst hjälp vid
uppstart av en ny översiktsplan och kan då
användas som checklista för vad som bör omfattas
och behandlas i översiktsplanen samt som
kunskapsunderlag inom olika ämnesområden.

60

Underlag för aktualitetsprövning

9. Samlad bedömning

Underlag för aktualitetsprövning

61

Syftet med översiktsplanen är ge uttryck för
kommunens vilja samt ange en inriktning för
kommande detaljplaner och bygglov. Det är
naturligtvis att föredra om översiktsplanen och
tillhörande fördjupningar är helt aktuella i alla
delar. Men omvärlden och de övergripande
förutsättningarna förändras ständigt, och att vart
fjärde år ersätta kommunens översiktsplan med
en ny är inte rimligt.
Om planens huvudsakliga inriktningar i övrigt
stämmer med kommunens aktuella syn, bör
planen kunna fortsätta gälla även om den är inte är
helt uppdaterad i alla avseenden. Översiktsplanen
är ofta till nytta vid detaljplanläggning och
bygglovsprövning även om vissa förutsättningar
ändrats eller inriktningarna i enstaka frågor
blivit inaktuella.
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av den
kommuntäckande översiktsplanens aktualitet.
Avslutningsvis redovisas en sammanvägd
rekommendation av aktualiteten, både för den
kommuntäckande översiktsplanen samt för de
fördjupade översiktsplanerna.

Arbete pågår med att aktualisera delar av
översiktsplanen genom att FÖP:ar tas fram för
kommunens serviceorter öster om E6, samt
ortsutvecklingsstrategier för övriga mindre orter.
En FÖP för Norra Kusten antogs under 2017. En
omprövning av markanvändningen har skett och
sker således för stora delar av kommunens yta.
Utöver fördjupningar har ÖP kompletterats
med ett flertal ytterligare strategiska dokument.
Ett stort antal ändringar av ÖP och tillhörande
strategier kan innebära att helheten går förlorad
samt att planen blir svår att överskåda och
tillämpa i det dagliga arbetet.
I stort sett samtliga föreslagna vindkraftsområden
har prövats för vindkraftsutbyggnad, men endast
ett fåtal har byggts ut. Översiktsplanen bedöms
vara inaktuell för denna del.

Aktuell utifrån PBL 3 kap 5 §

I dagsläget bedöms det inte vara aktuellt eller
finnas behov av att förändra de övergripande
ställningstagandena. ÖP fungerar i stort och dess
övergripande intentioner följs.

1. Användning av mark- och
vattenområden

2. Byggda miljöns användning,
utveckling och bevarande

Varbergs kommun har en tydlig strategi för
den övergripande utvecklingen, där kommunen
ska växa främst i staden, i serviceorterna samt
i orter utmed de starka kollektivtrafikstråken.
Inriktningen skapar förutsättningar för en
hållbar utveckling i kommunen och genomsyrar
i stort all efterföljande planering. Utöver
dessa utvecklingsområden finns fokus på
bevarande av värdefull natur och miljö, som bl.a.
jordbruksmark osv.

ÖP har kompletterats med planeringsunderlag
till stöd för bevarandevärda kulturmiljöer,
både inom stadsområdet samt på landsbygden.
Dokumenten Varbergs stadskärna, Stadens
karaktärer och Kulturmiljöprogrammet för
landsbygden i Varbergs kommun utgör ett
värdefullt underlag vid handläggning av planoch bygglovsfrågor.

ÖP har en tidshorisont till år 2030, vilket
fortfarande är förhållandevis långt. Planen
har inte genomförts i sin helhet, dvs. det finns
fortfarande stora föreslagna markområden,
framför allt för bostäder, kvar att planlägga för
att klara prognostiserad befolkningsutveckling
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fram till 2030. Dock bebyggs föreslagna områden
betydligt tätare än vad som tagits höjd för i ÖP,
vilket skulle behöva konsekvensbedömas.
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Fritidshusutredningen ger vägledning i frågor
som rör utveckling och bevarande av kommunens
fritidshusområden.
Utöver
detta
pågår
arbete
med
en
Förtätningsstrategi för hur staden på bästa sätt
kan växa genom förtätning, i syfte att skapa en
tät och sammanhållen stad, minska behovet
av transporter samt undvika att värdefull
jordbruksmark tas i anspråk.

3. Riksintressen och
miljökvalitetsnormer (MKN)
Riksintressenas behandling finns beskrivet i ÖP
och dess geografiska utbredning finns redovisade
på karta 2 - Riksintressen, förordnanden och
reservat. Vissa mindre förändringar har skett
sedan 2010, se kap 6 och bilaga 3.
Kommunens
inriktning
i
frågan
om
riksintressena är densamma som 2010 och
redovisade beskrivningar, avgränsningar och
rekommendationer är i huvudsak aktuella.
ÖP redovisar planförslagets påverkan på MKN
för vatten och för luft. Kommunen arbetar
kontinuerligt med uppföljning av MKN för
vatten och luft samt med åtgärdsprogram. Om
planförslaget bebyggs med en högre täthet än
tidigare antaganden finns behov av uppdaterade
analyser och eventuella åtgärder. I nyligen
antagna Dagvattenanvisningar finns riktlinjer
för dagvattenhantering i den fysiska planeringen
som en del i arbetet med att uppnå gällande MKN
för vatten. Kommunen arbetar dessutom med att
ta fram en VA-plan, och tillsammans ger dessa
vägledning för kommunens fysiska planering
kopplat till MKN.
ÖP skulle på ett tydligare sätt kunna redovisa hur
hänsyn tas till gällande MKN för vatten och luft.
Samtidigt finns ett väl utarbetat arbetssätt för
hantering av MKN inom kommunens verksamhet.
Frågan behöver belysas mer ingående i ett
framtida ÖP-arbete, men bedömningen är att
det för tillfället inte påverkar gällande ÖP:s
aktualitet.

4. Samordning av nationella och
regionala mål, planer och program

in
i
Hållbarhetsinriktningarna
och
Hållbarhetsmålen. På liknande sätt hanteras mål,
planer och program för andra ämnesområden,
som t.ex. bredband, kollektivtrafik m.m, dvs. att
de tas om hand inom egna strategier som sedan
utgör komplement till ÖP, eller i den fortsatta
planeringen.
Detsamma gäller för mellankommunala frågor. I
ÖP hanteras de frågor som var aktuella när ÖP
antogs, men sedan dess har ytterligare frågor
tillkommit, och vissa frågor har fått större eller
mindre betydelse.
ÖP bedöms på ett tillräckligt sätt hantera
samordningen av nationella mål, planer och
program. De förändringar som har skett bedöms
inte påverka ÖP:s aktualitet.

5. Det långsiktiga behovet av bostäder
Sedan ÖP antogs har nya regler för
bostadsförsörjning kommit, då detta blivit
ett allmänt intresse som ska hanteras i den
översiktliga planeringen.
Kommunens
Bebyggelsestrategi
och
Utbyggnadsplan utgör tillsammans kommunens
Bostadsförsörjningsprogram.
Kommunen
har för avsikt att inom kort ta fram ett
mer
renodlat
Bostadsförsörjningsprogram
i
enlighet
med
gällande
lagstiftning.
Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att
utgöra ett värdefullt underlag för den översiktliga
planeringen gällande det allmänna intresset
bostadsbyggande.

6. LIS-områden

Samordning av nationella och regionala mål,
planer och program har gjorts i ÖP utifrån vad
som var aktuellt när ÖP antogs. Av naturliga
skäl har förändringar skett sedan dess, vilka
kontinuerligt arbetas in och tas hänsyn till i det
dagliga arbetet.

Den nya strandskyddslagstiftningen gällande
LIS-områden trädde i kraft under samma år
som ÖP antogs och kommunen hade därför
möjlighet att arbeta in detta i gällande ÖP. Dock
togs områdena fram väldigt snabbt, varför de kan
ifrågasättas om de är tillräckligt utredda. Sedan
ÖP antogs har ingen form av utveckling skett
inom kommunens utpekade LIS-områden.

Mål,
och

Kommunens LIS-områden bedöms främst vara
lämpliga för utveckling av bostadsbebyggelse.

planer och program inom miljöhållbarhetsområdet
har
arbetetas

Underlag för aktualitetsprövning
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Dock saknas ett resonemang kring andra
åtgärder som skulle vara lämpliga för att skapa
långsiktiga arbetstillfällen och bidra till positiva
sysselsättningseffekter för landsbygden, i form
av bl.a. turistanläggningar eller etablering av
vattenanknutna verksamheter.
Frågan kommer att hanteras inom arbetet med
FÖP:arna för serviceorter öster om E6, eftersom
dessa omfattar två av kommunens tre orter med
LIS-områden. Ett helhetsgrepp i frågan behöver
tas i samband med nästa ÖP-arbete. Hanteringen
av LIS-områden bedöms inte påverka ÖP:s
aktualitet.

Samlad bedömning
Den kommuntäckande översiktsplanen är ett
långsiktigt strategiskt dokument som ska utgöra
underlag för kommunens samlade utveckling
fram till 2030. För att kunna vara detta krävs
att planen hålls på rätt typ av övergripande nivå,
vilket kan vara svårt för en kommun som Varberg
som har haft en starkt utveckling och även
förväntas fortsätta utvecklas i hög utsträckning.
Översiktsplanen måste samtidigt kunna ge ett
tillräckligt bra stöd och vägledning samt hålla
sig à jour med omvärlden och sådant som kan
påverka den fysiska planeringen. Att tillämpa
"rullande översiktsplanering" genom att ta fram
FÖP:ar och på så vis kontinuerligt aktualisera
översiktsplanens olika delar, är ett sätt att hålla den
kommuntäckande översiktsplanen aktuell över
en längre tid. När planeringsförutsättningarna i
stort blivit inaktuella behöver naturligtvis även
den kommuntäckande översiktsplanen göras om.
Sedan ÖP antogs 2010 har kommunen tagit
fram ett flertal kompletterande strategiska
dokument, såsom en ny övergripande vision,
inriktningar för hållbarhetsfrågor, strategier för
bebyggelse-, handel- och trafikfrågor, en FÖP
för Norra Kusten samt ytterligare utredningar
och planeringsunderlag. Dessutom pågår arbete
med strategier för förtätning och parkering,
FÖP:ar för resterande serviceorter samt
ortsutvecklingsstrategier för kommunens mindre

64

Underlag för aktualitetsprövning

orter på landsbygden.
Översiktsplanen skulle rent textmässigt behöva
uppdateras på flera ställen. Bl.a. är hänvisningar
till underlag, styrdokument m.m. föråldrade och
fakta eller beskrivningar om specifikt namngivna
platser eller verksamheter kan vara inaktuella.
Dessutom har det skett vissa mindre ändringar
av riksintressen och övriga förordnanden samt
tillkommit nya nationella och regionala mål
och program samt lagändringar. Varje enskilt
sakfel eller avvikelse bedöms inte få någon större
betydelse för översiktsplanens aktualitet.
Vad som däremot skulle kunna påverka
översiktsplanens aktualitet är kommunens
starka befolkningsutveckling samt avsaknad av
tillräcklig hänsyn till miljö- och klimatfrågor.
Kommunens föreslagna utbyggnadsområden
bedöms vara tillräckliga för att klara
prognostiserad befolkningsökning till 2030,
under förutsättning att det bebyggs med en
högre täthet än vad som tidigare uppskattats.
Vad detta får för konsekvenser för helheten
skulle på sikt behöva studeras. Uppdaterat och
utökat underlag inom miljö- och klimatområdet
är också nödvändigt, med anledning av det
förändrade klimatet samt ständigt pågående
teknikutvecklingen inom hållbarhetsområdet.
Genom att färdigställa arbetet med pågående
strategier, FÖP:ar och ortsutvecklingsstrategier
kompletteras och ändras ÖP för olika delar samt
för olika sakområden. Utöver detta bör ytterligare
planeringsunderlag tas fram för ökad kunskap
inom olika ämnesområden. Risken när man
arbetar med del för del är att helhetsperspektivet
går förlorat. Därför bör en uppdatering av den
kommuntäckande översiktsplanen göras med
jämna mellanrum, innan antalet strategier och
fördjupningar blir för många.
Översiktsplanens huvudsakliga inriktningar
bedöms stämma överens med kommunens
aktuella syn och bör därför kunna fortsätta
utgöra tillräcklig vägledning för den efterföljande
planeringen. Fram till dess att pågående FÖP- och
strategiarbete har färdigställts bör kommunen

se över det samlade behovet av planeringsunderlag och uppdatera eller fram nya underlag
där behov finns. Därefter kan det vara aktuellt
att påbörja arbetet med en ny kommuntäckande
översiktsplan.

Sammanfattade slutsatser
•

Översiktsplan för Varbergs kommun
(2010-06-15) bedöms vara aktuell.

•

FÖP för Norra kusten (2017-02-14)
bedöms vara aktuell.

•

FÖP för Stadsområdet (2010-06-15)
bedöms vara aktuell.

•

FÖP för Trönninge med omnejd
(2010-06-15) bedöms vara inaktuell och
bör inte längre gälla. Planen ersätts av FÖP
Stadsområdet.

•

FÖP för Veddige (2005-09-27) bedöms
vara inaktuell och arbete pågår med en ny
FÖP. Planen föreslås gälla fram till dess att
en ny plan antas.

•

FÖP för Tvååker och Södra kusten
(2001-09-18) bedöms vara inaktuell och
arbete pågår med en ny FÖP. Planen föreslås
gälla fram till dess att en ny plan antas. För
området längs kusten som inte ingår i den
nya planen träder den kommuntäckande
översiktsplanen in när den nya FÖP:en antas.

•

FÖP 90 (1990-09-18) bedöms vara inaktuell
och bör inte längre gälla. För samtliga
orter träder istället den kommuntäckande
översiktsplanen in. Arbete med nya FÖP:ar
för Kungsäter och Rolfstorp/Skällinge pågår.
För övriga orter ska ortsutvecklingsstrategier
tas fram.
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Bilaga 1 – Sammanställning av följduppdrag
Följduppdrag i ÖP 2010
Sida

18
20
28

31

Följduppdrag
Genomföra en översyn av byggrätterna i kommunens
fritidshusområden i syfte att klarlägga möjligheterna
och lämpligheten av en ökad andel helårsboende i valda
områden.
Genomföra en utredning av handelns förutsättningar i
Varberg som bör ge svar på hur en översyn av
kommunens handelspolicy utformas.
Upprätta förslag till områdesbestämmelser för
skyddszonen kring världsarvet Grimeton.
Upprätta förslag till vattenplan för kommunen, med
särskillt fokus på avlopps- och dagvattenhantering inom
kommunen, samt hur kommunen kan bidra till att
vattendirektivet efterlevs.

Status

Kommentar

Genomfört

Fritidshusutredningen (2013)

Genomfört

Detaljhandelsutredning för Varberg (2011), Handelspolicy
(2014), Handelsstrategi (2015)

Ej genomfört

Ej påbörjat.

Pågår

Arbete pågår.

Följduppdrag i FÖP Stadsområdet 2010
Vissa följduppdrag i ÖP 2010 återkommer även i FÖP Stadsområdet. Utöver dessa finns följande
följduppdrag:
Sida

22
26

68

Följduppdrag

Genomföra en trafikutredning för centrala delar av
Varbergs tätort med särskilt fokus på situationen vid
Lassabacka, hamnens förutsättningar och kommande
dubbelspårsutbyggnad.
Upprätta förslag till ny grönplan för Varbergs tätort.
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Status

Kommentar

Genomfört
Genomfört

Lassabacka har utretts i 3 olika omgångar: Genom 3
parallella uppdrag (Cowi, Ramböll, Sweco 2014), genom
en trafikutredning (Trafikutredning Varberg - Lassabacka
med omnejd, 2011) och genom en övergripande
utredning (Utredning för norra stadsområdet, 2015).
Dessutom har en Trafiknätsanalys genomförts (2016)
En Grönstrategi har tagits fram och antagits (2013).

Bilaga 2 – Sammanställningar av hänvisningar
Hänvisningar i ÖP 2010
Sida
9
9
10
17
18
19
19
20
24
24
24

Hänvisning
Lokala miljömål för Varberg
(KF 2008-03-18)
Vision 2015, utvecklingsprogram för Varbergs
innerstad
(KF 2005-01-18)
Hallands kollektivtrafikstrategi, slutrapport
(2008-12-17)
Hisskrav
(BVF 12§)
Riktlinjer för bostadsförsörjning
(KF 2005-09-20)
Policy för etablering av detaljhandel
(KF 1992-04-28)
Riktlinjer för försäljning av skrymmande varor
(2003-06-19)
Jordbruksmark
(MB 3 kap 4§)
MKN (MB)
Strandbadplatser, vision 2015,
(KF 2009-01-20)
Boverkets allmänna råd om buller
(2008:1)

Aktualitet

Ersatt med

Ej aktuellt

Hållbarhetsmålen (2016)

Ej aktuellt

Vision Varberg 2025
Regionalt trafikförsörjningsprogram 20162019

Ej aktuellt
Aktuellt
Ej aktuellt

Bebyggelsestrategi (2013) och
Utbyggnadsplan (2015)

Ej aktuellt

Handelspolicy (2015)

Ej aktuellt

Handelsstrategi (2015)

Aktuellt
Aktuellt
Aktuellt
Ej aktuellt

Ny förordning som träder i kraft 1 juli 2017

Ej aktuellt

Ny förordning som träder i kraft 1 juli 2017

27

Rekommenderade riktvärden för trafikbuller
(Riksdagen 1997)
Stora opåverkade områden
(MB 3 kap 2§)
Strandskydd
(MB 7 kap)
Ekologiskt särskilt känsliga områden
(MB 3 kap)

28

Inventering av Kulturhistoriskt värdefull miljö
(2009)

Ej aktuellt

Kulturmiljöprogram för landsbygden i
Varbergs kommun (2016)

28

Varbergsbygd - program för kulturmiljövård
(1992)

Ej aktuellt

Kulturmiljöprogram för landsbygden i
Varbergs kommun (2016)

Ej aktuellt

Varbergs stadskäna (2012)

Ej aktuellt

Inget. Arbete ska påbörjas.
VA-policy, VA-strategi, VA-riktlinjer (2015).
Dagvattenanvisningar (2017). Arbete pågår
med Vattenplan.

24
26
26

28
31
31
32
32

34
35
36
40

43
57

Bevarandeprogram för Varbergs innerstad
(1991)
Energiplan för Varbergs kommun
(KF 2001-10-16)
Dagvattenpolicy för Varbergs kommun
(KF 2008-03-18)
Vindkraftsutredning Varbergs kommun
(2010-06-17)
Vindlov
(statlig hemsida)
Rapport om översvämningsproblematik i
Varbergs kommun
(Ramböll 2009-04-16)
Farlig verksamhet
(2 kap 4§ i lagen om skydd mot olyckor)
Materialförsörjningsplan
(KF 2002-09-17)
God bebyggd miljö enligt riksdagen
Attraktivt boende i Halland, utan intrång på
stränderna
(Rapport från strandskydds-utredningen
2009, Region Halland)
Förslag till naturvårdsprogram
(GF konsult AB 2007)

Aktuellt
Aktuellt
Aktuellt

Ej aktuellt
Aktuellt
Aktuellt

Aktuellt?

Inget för kommunen, men Länsstyrelsens
rapport Klimatanalys för stigande hav- och
åmynningar i Hallands län (2012) kan
användas.

Aktuellt
Aktuellt?
Aktuellt

Aktuellt
Aktuellt?
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Hänvisningar i FÖP Stadsområdet 2010
Vissa hänvisningar i ÖP 2010 återfinns även i FÖP Stadsområdet. Utöver dessa finns följande
hänvisningar:
Sida
17
19
20
21

70

Hänvisning
Övergripande planmål för Västra centrum (KF
1998-01-30)
Cykelplan
Trafiknätsanalys för Varbergs stad
(2008)
Parkeringsutredning för Varbergs centrum
(Viproj januari 2009)
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Aktualitet

Ersatt med

Ej aktuellt
Ej aktuellt

Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet (2016)
Cykelplan 2016-2020 (2016)

Ej aktuell

Trafiknätsanalys Varberg 2030 (2016)

Ej aktuell

Inget.

Bilaga 3 – Sammanställning av riksintressen, förordnanden och
reservat
Riksintressen

Ändringar sedan 2010

Fiskevård/yrkesfiske

Ingen förändring.
Förändring. För område FN 16 (Stora och Lilla
Middelgrund, Rödebank, Fladen): Modernisering
av värdebeskrivningen. För område FN 05
(Onsalaområdet - Kungsbackafjorden Tjolöholm): Omfattar numera även
Vendelsöarkipelagen. Modernisering av
värdebeskrivningen.
Ingen förändring.

Friluftsliv
Naturvård
Kulturmiljö

Energiproduktion

Hamn
Sjöfart

Järnvägsreservat tunnel
Järnväg
Vägar

Hushållsbestämmelselser 4
kap MB (4:2 och 4:4)
Ingen förändring.
Stora opåverkade områden
3 kap MB (3:2)
Ingen förändring.

Naturreservat

Regeringsbeslut 2012 att Naturvårdsverket, Havsoch vattenmyndigheten och Lst skulle se över RI för
friluftsliv. Områden för Stora och Lilla Middelgrund,
Rödebank och Fladen finns inte redovisade i ÖP
2010, förmodligen pga utanför karta.

Senaste revideringen av motiv- och
värdebeskrivningar för befintliga
riksintresseområdena gjordes 1996-1997.
Ingen förändring.
Just nu pågår samråd om aktualisering av äldre
angivnina RI-anspråk för energiproduktion.
Området för Ringhals föreslås ligga kvar som det
är.
Ingen förändring.
Framtida förändring. Flytt av hamnen och
Kommunen för en dialog med Trafikverket
utveckling av Västerport kommer inte att innebära angående ändringar i samband med hamnflytten.
en ändring av hamnens funktion men av den
Frågan hanteras även inom programarbetet för
geografiska avgränsningen.
Västerport.
Ingen förändring.
Den geografiska avgränsningen har blivit mer
specificerad sedan tillåtlighetsbeslut (2013), men
är helt i linje med den dragning som redovisats i ÖP
2010.
Ingen förändring.
Riksintressets redovisning ändras på sikt när
tunneln har byggts klart och börjar trafikeras 2025
(befintlig stäckning ovan mark utgår).
Ingen förändring.
Ingen förändring.

Reglerade enligt MB

Natura 2000

Kommentar
Senaste översyn och förändringar gjordes 2006
(dvs. innan ÖP 2010).

Kommunen gjorde i samband med ÖP 2001 en
revidering av gränsen i höjd med Väröbacka. Lst
redovisar fortfarande riksintresset i sin helhet.
Revidering har godkänts av Lst i ÖP 2001 och ÖP
2010.

Förändring. Ett större område till havs mellan
Årnäshalvön och Getterön har tillkommit.
Behov av uppdaterad karta.
Förändring. Ett antal mindre ändringar har skett
genom att ett antal naturreservat har ändrats och
tillkommit efter 2010.
Behov av uppdaterad karta.

Ramsar

Ramsarområde

Förändring. Länsstyrelsen föreslår ändringar av
gränserna för Getterön och Träslövsläge för att
bättre anpassas till naturliga gränser samt till
gränser för Natura 2000-områden och
naturreservat.

Behov av uppdaterad karta.

Förändring. Nya vattenskyddsområden har
tillkommit i Kungsäter, Gunnarsjö, Sibbarp och
Valinge. Skyddsområdet för Valinge bedöms dock
kunna upphävas inom kort.

Planer finns dessutom på att utöka skyddsområdet
för Ragnhildskälla. I ÖP anges Veddige som
intressant att studera för ett framtida skydd, vilket
inte längre är aktuellt.

Vattenskyddsområde

Skyddsområden för grundoch ytvattentäkter

Byggnadsförbud längs väg och järnväg
Allmän väg
Ingen förändring.
Järnväg
Ingen förändring.
Naturgasledningar och högspänningsledningar
Naturgasledning
Ingen förändring.
Kraftledning
Ingen förändring.
Världsarv
Grimeton - yttre skyddszon

Ingen förändring.

Grimeton - inre skyddszon

Ingen förändring.
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